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PARKERING: 
Parkering skjer på og ved arena på Prestebakke skole. Følg P-vakters anvisninger. Maks 500m å gå. 
Vi oppfordrer til samkjøring da det er begrenset plass. 
 
LØPERPOSEPOSE:   
Løperpose deles ut i infoboden mellom parkeringsplass og arena. I løperposene ligger, back-up lapp, 
PM, startliste, startnummer og Emittag.  
 
STARTNUMMER / GPS:  
Alle løpere må bære startnummer som ligger i løperposen. Nummeret må bæres godt synlig av 
hensyn til kameradekning. Utvalgte løpere skal bære GPS enhet. Disse deles ut ved informasjonen og 
avleveres ved målgang. Tracking skal brukes av løpere med startnummer 1-35 i H21 og 1-15 i D21. 
 
TERRENG: 
Løpsterrenget er grovt sett delt i to ulike deler. En del som i hovedsak består av glissen lettløpt 
furuskog med en god del myrer, og en annen del med mer varierende vegetasjon. Det er for det meste 
gran- eller furuskog av varierende alder. Det drives aktivt skogbruk i terrenget og enkelte steder er det 
en god del tynningshogst som reduserer løpbarheten. Området nærmest arena har et 
sammenhengende nett av stier og veier. 
 
KART:  
Prestebakke, målestokk 1:10 000, ekvidistanse 5 meter, utgitt 2010. 
Kartet er synfart av Morten Dalby. 
 
OPPVARMING/NEDJOGGING: 
Oppvarming/nedjogging skal foregå på arena eller på sørvestsiden av jernbanen på andre siden av 
riksveien, bruk undergangen! Oppvarming sørover langs riksveien er ikke tillatt. 
 
STARTTIDER OG LØYPELENGDER: 
 
Klasse Starttid Løypelengde Stigning Stipulert v.tid 
H21- 21:45 11,6 km 385 m 80 min 
D21- 21:35 7,8 km 275 m 68 min 
H19-20 21:05 8,6 km 255 m 66 min 
D19-20 21:30 5,9 km 180 m 55 min 
H17-18 21:00 7,3 km 245 m 61 min 
D17-18 21:15 5,3 km 160 m 53 min 
 
Fellesstart i alle klasser foregår på arena. Ca 5 minutter før respektive start åpnes startområdet for 
løperne. Husk å nulle brikke før inngang til startområdet. Løperne slippes fram til kartene ca 1 min før 
start. Kartene tas i startøyeblikket. Startsignal gis med skudd. Det er merket løype ca 120 meter til 
startpost. Alle løpere må innom startpost. 
 
OBS! Det er hver enkelt løpers ansvar å ha riktig brikkenr, startnr og Emittagnr 
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POSTER: 
Postene er markert med o-skjerm, refleksstav og stemplingsenhet. Det finnes flere stemplingsenheter 
på de fleste postene. 
Postene kan stedvis ligge tett, så vær nøye med å sjekke koder. Legg spesielt merke til at det er to 
poster på arena, sistepost og passeringspost. Sisteposten er plassert i nordøstre hjørne av 
fotballbanen, mens passeringsposten er plassert i sørøstre hjørne. Ut fra begge postene følger man 
merking nordvestover og rundt fotballbanen til mål og passering. 
 
POSTBESKRIVELSER: 
Postbeskrivelser er trykket på kartet. Det finnes ikke løse postbeskrivelser. 
 
SPREDNINGSMETODE: 
Det er gafling i alle klasser. 
 
KARTBYTTE: 
Det er kartbytte i alle klasser. H 21- har kartbytte to ganger, mens de andre klassene har kartbytte en 
gang. På kartbytteposten leveres kart i oppsatt eske og nytt kart tas fra kartoppheng. Husk å stemple 
på kartbytteposten. Kartene er merket med løpernes startnummer. Løpere som tar feil kart vil bli 
diskvalifisert. Det er løpernes eget ansvar å ta rett kart. Dersom noen tar feil kart finnes det ekstrakart 
ved kartopphenget, ta kontakt med funksjonær. Kartene henger på begge sider av kartplanken. 
Hvilken klasse og hvilke kart som henger på hver sin side er markert med skilt på enden av 
kartplanken. 
 
Startpunktet etter kartbytte er på kartbytteposten og er markert med en starttrekant på det nye kartet. 
Etter kartbytte begynner postnummereringen på nr 1 igjen. 
 
Ved kartbytte på arena følger man merking fra passeringsposten til kartoppheng og videre merking til 
startpunkt (samme startpunkt som man hadde ut fra start). 
 
PASSERING AV ARENA: 
H 21- passerer arena to ganger, og har kartbytte på arena begge ganger. 
D 21-, H 19-20 og H 17-18 passerer arena en gang, og har ikke kartbytte på arena. Det er viktig at alle 
følger merking fra passeringspost rundt fotballbanen, forbi mål og videre til startpost. Løpere som ikke 
følger merket løype vil bli disket. Startpost etter passering er den samme som på første runden. 
D 19-20 og D 17-18 har ingen passering av arena. 
 
MELDEPOSTER: 
Det er meldeposter i alle klasser, og forvarsel 3-4 minutter før mål. 
 
VÆSKEPOSTER: 
Det finnes væske ved passering av arena, og på kartbyttepostene. 
 
FARLIG OMRÅDE: 
De fleste løyper passerer i nærheten av noen bratte stup. Dette er markert som farlig området på 
kartet, og de mest utsatte stedene er markert med heltrukne sperrebånd i terrenget. Vær forsiktig ved 
passering i nærheten av det bratte området. 
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NYTT HOGSTFELT: 
Det er den siste uken kommet til et nytt hogstfelt i løpsområdet. Dette berører i første rekke klassene 
D17-18 og D19-20, men andre klasser kan også komme i kontakt med nyhogsten. Området ligger 
inntil en vei og er ikke mer enn 20-30 meter bredt. Området er markert på løpskartene med fiolett 
stiplet omriss og tre små H’er som symboliserer hogstfelt. 
 

 
 
TYNNINGSHOGST: 
Det er en del tynningshogst i terrenget. Dette er markert på kartet med grønne streker (symbol 407 
eller 409). Områder med tynning inne i tett skog er tegnet som mellomgrønt (symbol 408). 
Vær oppmerksom på gjenstående spisse rotstammer i tynningsområdene. 
 
MAKSIMALTID: 
Maksimaltid er satt til 2 t og 30min pr klasse. Målet stenger kl 00:15. Løpere som ser at de ikke vil 
kunne fullføre innen målet stenger, plikter å bryte løpet og melde seg i mål så snart som mulig. 
 
MINNEKART: 
Minnekart med alle poster deles ut etter kl 23:15.  
 
STORSKJERM: 
Det vil være storskjerm på arena som vil vise resultater, bilder fra skogen og målområdet ved siden av 
GPS tracking. H 21, D 21, H 19-20 og H 17-18 vil passere på arena underveis og løpe langs oppløpet 
forbi storskjermen på vei ut igjen. Vi vil anmode alle løpere og tilskuere til å respektere oppsatte 
sperringer på arenaen slik at de ikke forstyrrer filming og bildeproduksjon. 
 
TOALETT og DUSJ: 
På arena er det toalett i kjelleren på skolebygget og i samfunnshuset. Godt merket. 
Dusj i kjelleren på samfunnshuset. OBS!! Mulighetene for dusj er svært begrenset. 
 
LAGSTELT/INNENDØRS OPPHOLDSROM: 
Det er avsatt plass til å slå opp klubbtelt Nord-Vest på arena. Se arenaskisse 
Prestebakke samfunnshus vil være åpent for løperne, men vi oppfordrer til å være ute på arena.. 
OBS! Skoforbud inne 
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SANITET: 
Lottene er stasjonert på arena.  
 
PREMIEUTDELING: 
Foregår 15 min etter at siste klasse er avgjort. (ca 23.30) 
Klagefrist er 15 minutter etter at premielisten i den enkelte klasse er offentliggjort på resultat tavla. 
 
SERVERING  –  SALG: 
Det vil være salgsbod på arena her selges kaker, vafler, pølser og en varmrett. 
 
GJESTEKLASSE: 
Utenlandske løpere som er gitt tillatelse til å starte når NM er avgjort.  
Start ca 23.00. Nøyaktig start tidspunkt vil bli annonsert via Speaker. 
 
JURY: Ivar Maalen-Johansen, Ås IL, Bjørnar Valstad, NOF, Jan Arild Johnsen, NOF. 
 
LØPSLEDER: 
Tom-Erik Sandberg, Halden SK 
 
LØYPELEGGER:  
Øyvind Helgerud, Halden SK 
 
SKISSE ARENA: 
 

 


