PM
Rankingløp 23. mai 2018
Ganddal IL
Samlingsplass

Bogafjell skole, Bogafjell

Parkering:

Det vil bli merket til parkeringen ved avkjørelsen til Bogafjell fra E39 fra både sør
og nord.
Parkeringsplasser på tomta til Bate Boligbyggerlag og på vestsida av Gamle
Ålgårdsveien fra krysset med Bogafjellveien. Det vil være parkeringsvakter, men
alle oppfordres til å parkere med fornuft og omtanke.
Merket fra parkeringen til samlingsplass og det er ca. 800 m å gå. Det er egnet for
barnevogn til samlingsplass. Kart
Vi anbefaler at de som har mulighet bruker sykkel for å komme til samlingsplass,
da det kan bli trangt om parkeringsplassene.

Kart:

Utsnitt av kartene Lyngholen og Buggeland. Begge kartene er
utgitt i 2014, men er blitt noe revidert i 2018.
Målestokk: 1:4000
Ekvidistanse: 2 meter
Kartnorm: Sprint (ISSOM). Minner om fairplay-reglene.
Terreng: En stor skråli så det vil bli en del opp og ned i alle løyper, men mest ned
da starten er lagt ett stykke opp. En del boligfelt med felter av skog og
friluftsareal i mellom. Det vil bli en del asfalt/grusveier samt noe skogsterreng
med mye stier og friluftsarealer mellom bebyggelsen. Anbefaler sko med knotter
(uten pigg)
Sjekk koder, postene ligger tett enkelte steder.

Postbeskrivelser:

Postbeskrivelsene er trykket på kartet, samt du finner løse ved start.

Start:

Fleksistart fra kl. 17.00 til kl. 19.00. Det er 500m å gå til start og noe høyde. Det
vil ta ca. 10 min å gå opp til starten.

Påmelding:

Løype

Klasse

Lengde

Poster

B

HA, HB

3520 meter

28

C

DA, HC

3080 meter

27

D

DB, H16, H40

2840 meter

20

E

H50

2640 meter

19

F

D16, H60, H65, H70

2540 meter

18

G

D40, D50

2360 meter

18

H

D60, D65, D70, D75, H75

2280 meter

18

I

HT, H80, D80

2230 meter

17

J

DT

2040 meter

14

K

DNY, HNY

1580 meter

11

Småtroll:

23 mai er Verdens Orienteringsdag, og småtroll springer løypa som lages i denne
anledningen. Gratis.

Salg:

Det vil være salg av kaker, boller, kaffe/te og brus.

Toalettforhold:

Toaletter er tilgjengelig på Bogafjell skole. NB – ingen piggsko tillatt.

Merknader:

Alle løypene vil krysse trafikkert veg et par steder, vær oppmerksom. Det er
prøvd å legge de fleste passeringer ved fotgjengerfelt (dog ikke alle plasser der
dette var mulig), ta likevel hensyn.
Vi løper i ett bebygd område, vis hensyn.
Oppfordrer de som ønsker å varme opp å gjøre dette på veien mellom
samlingsplass og start, eller på fotballbanen ved samlingsplass eller ved start.

Salg av o-tøy:

Westergård O-Sport vil være tilstede å selge o-sko på samlingsplass.

