
Synfaring og rentegning:
Osvald Kozak og Zdenek Liscinsky
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PM
Samlingsplass: Ved hundelufegården på Hammaren. (se kartutnitt under)
Kartlenke: https://goo.gl/maps/jBaKYGh7Surmb1w47

Parkering: Det er begrenset med parkering ved samlingsplass (
ca 60 plasser), men god tilkomst for sykkel. 
Det er en stor parkering merket 3 under. Det er også noe parkering 
ved Kvernevik skole (4), 3 og 4 er uten P-vakt. 

Det er ikke tillatt å benytte kundeparkeringene ved Kivi og 
Remabutikkene eller parkere i gatene i løpsområdet.

Kart: Løpskartet er et utsnitt av Kvernevik. Kartet er 
Oppdatert i 2019 i forbindelse med nasjonale o-løp
 i vår, og er godt oppdatert. Målestokk 1:5000 
og ekvidistanse 2,5m for alle. Alle løyper er på A4.

Løyper og terreng:
Det er masse poster i terrenget, så spesielt langs kysten 
ligger postene svært tett, så sjekk kodene! Løypene går delvis i boligfelt og delvis i det åpne 
kystlandskapet. Det er en god del berg i dagen som man kan løpe på, og siden siste ukenes 
nedbør har gjort terrenget vått og glatt mange steder kan det være greit å løpe på berget, så sko 
med godt feste vil være en fordel.  

Løype Klasse Poster Lengde 
  B HA,HB 33 5,2 km 
  C DA, HC 28 4,4 km 
  D DB, H16, H40 18 4,1 km 
  E H50 24 3,8 km 
  F D16, H60-H70 19 3,3 km 
  G D40-D50 18 3,2 km 
  H D60-D75, H75 19 3,0 km 
  I HT, H80, D80 18 2,8 km 
  J DT 16 2,3 km 
  K DNY, HNY 13 1,9 km
Vi forsøker å lage en småtrolløype, men det er svært vått i terrenget nær samlingsplass, og vi 
vurderer derfor på løpsdagen om denne skal gå ut. Det er likevel mange kjekke lekeplasser og 
spennende ved sjøkanten så ta gjerne med ungene.

Start: Det er kort til start, rett over vegen fra samlingsplass.
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