
 
 

 
 
På oppdrag fra Østfold Orienteringskrets inviterer Halden Skiklubb til 
 

Unionsmatchen 2007 02-03. juni 
 
for distriktene Bohuslän-Dal, Göteborg, Halland, Västergötland, Akershus-
Oslo, Buskerud og Østfold 
 
All informasjon vil finnes på Halden Skiklubbs hjemmeside: www.haldensk.no  
 

Lørdag 2. juni individuell langdistanse: 
H13-14 4,0 km  7 deltakere per distrikt 
D13-14 3,5 km   -”- 
H15-16 5,0 km   -”- 
D15-16 4,5 km   -”- 
Reservene får starte etter ordinære starter. Påmelding på eget skjema (se under). Første 
start 14.00. 
 
Publikumsløp: Åpne klasser: N/C nivå 2,5 km, B nivå 3,5 km og A nivå 6 km. Fri start 
12.30-13.15. Startkontigent 40 NOK. Påmelding via EntryOnline, frist 30 mai. 
Etteranmelding på samlingsplass løpsdagen så lenge det fins ledige kart, startkontigent 60 
NOK. 
 

Søndag 3. juni stafett: 
1. etappe: H15-16 3,5 km 
2. etappe: D13-14 2,5 km 
3. etappe: H13-14 2,5 km 
4. etappe: D15-16 3,5 km 
Kombinasjonslag deltar utenfor konkurranse. Påmelding på eget skjema (se under). Start 
11:00. 
 
Publikumsløp: Åpen stafett med 3 etapper: 
1. etappe: C nivå  2,5 km 
2. etappe: N nivå  2,0 km 
3. etappe: A nivå  3,0 km 
Påmelding via EntryOnline, frist 30 mai. Startkontigent 120 NOK per lag. Start 10.00. 
 
NB. Alle løypelengder er foreløpige og justeringer kan forekomme. 
 
Samlingsplass, parkering, kart og terreng: 
Samlingsplass: Ormtjernhyttta. Merket fra riksvei 21 ca. 9 km øst for Halden. Det er ca. 9 
km fra overnatting til samlingsplass. Ingen dusj, men det er mulighet for å bade i tjernet 
ved samlingsplass. Enkel kiosk. 
 
Parkering: Begrenset plass ved samlingsplass. Derfor inntil 1000 meter å gå fra parkering 
til samlingsplass. 



Start: Ved samlingsplass begge dager. 
Kart: 1:10000, ekvidistanse 5 meter, tegnet 2006 / revidert 2007. 
Terreng: Variert skogsterreng med flere større og mindre myrer. For det meste god 
løpbarhet og god sikt. I hovedsak furuskog. Enkelte områder med tettere ungskog, og 
noen områder med nedsatt løpbarhet på grunn av lyng og myrvegetasjon. En lysløype og 
noen turstier finnes i terrenget, ellers begrenset med ledelinjer. Terrenget er middels 
kupert med innslag av skråli i nord. 
Stemplingssystem: Emit elektronisk stemplingssystem benyttes. Brikkenummer oppgis 
ved påmelding. Brikker kan leies. Behov for leiebrikker oppgis ved påmelding, pris 30 NOK 
for begge dager. 
 
Trening: 
Det er mulighet for trening i gangavstand fra overnattingen fredag fra klokka 18:00. Behov 
av treningskart oppgis ved påmeldingen. Ellers kan Halden Skiklubb være behjelpelig med 
treningsopplegg i ukene før arrangementet. 
 
Overnatting, måltider og premieutdeling: 
Overnatting, premieutdeling, frokost, middag og kveldsmat er på Halden Videregående 
Skole avdeling Risum. Merket fra riksvei 22 ca. 3 km sydøst for Halden. 
Her vil det også til tider være løpskontor. 
 
Overnatting: Hardt underlag på Risum skole. 
Måltider: 

Fredag: Kveldsmat på Risum. 
Lørdag: Frokost på Risum, lunsj på samlingsplass, middag på Risum, kveldsmat på 

Risum. 
Søndag: Frokost på Risum og lunsj på samlingsplass. 

Premieutdelinger: I forbindelse med middagen på lørdag er det premieutdeling og 
underholdning. Premieutdelingen på stafetten skjer på samlingsplass. 
 
Påmelding: 
Skjema for påmelding til Unionsmatchen lastes ned her: 
http://haldensk.no/dok/filer/div/unionsmatch/pamelding_unionsmatch.xls. 
Skjemaet sendes ferdig utfylt som vedlegg i e-mail til arr@haldensk.no. Frist 25 mai. Lenk 
til påmeldingsskjemaet finnes også på Halden Skiklubbs hjemmeside (www.haldensk.no). 
All informasjon om deltagere, overnatting/mat, kontaktperson etc oppgis i dette skjemaet. 
Ved spesielle behov for mat/overnatting ta kontakt med overnattingsansvarlig Guri-Anne 
Hauan +47 93212083. 
 
NB Påmelding til publikumsløp skjer via EntryOnline (lenker finnes på Halden Skiklubbs 
hjemmeside). 
 
Priser: 
Startkontigent: 70 NOK per deltaker individuelt og 280 NOK per lag i stafetten. 
Leiebrikke: 30 NOK. Ikke tilbakeleverte brikker faktureres med 450 NOK. 
Overnatting og mat: 

Fredag - søndag: 450 NOK (2 overnattinger, alle måltider). 
Lørdag - søndag: 350 NOK (1 overnatting, alle måltider fra og med lunsj lørdag). 

 
Faktureres distriktsvis i etterkant. 



Foreløpig program: 
Fredag  18.00  Løpskontor og overnatting åpner. 
 18.00 Mulighet for trening nær overnattingen. 
 21.00-22.00  Kveldsmat. 
 22.00  Skolen låses. 
 23.00  Stille. 
Lørdag  08.00-09.00  Frokost. 
 12.00  Løpskontor åpner på samlingsplass. 
 12.00-17.00 Lunsj serveres på samlingsplass. 
 12.30-13.15 Publikumsløp starter. Fri start. NB! Kart leveres i mål. 
 14.00  Første start Unionsmatchen. 
 18.30-20.00  Middag og premieutdeling. 
 20.00-22.00  Løpskontor åpent på skolen. 
 20.00-21.00  Lagledermøte. 
 21.00 Frist innlevering av lagoppstillinger stafett. 
 21.00-22.00  Kveldsmat. Skolen låses. 
 23.00  Stille. 
Søndag  07.00-09.00  Frokost. 
 09.30 Løpskontor åpner på samlingsplass. 
 10.00 Start publikumsstafetten. 
 11.00  Start stafett Unionsmatchen. 
 11.30-14.00  Lunsj på samlingsplass. 
 
Ansvarlige: 
Leder:  Morten Andersen +47 93212042 
Påmelding, tidtaking: Eirik Nordbrøden +47 90174789 
Overnatting, måltider: Guri-Anne Hauan +47 93212083 
Løypelegger: Øyvind Helgerud 
Kontrollør: Øyvind Stokseth 
 

Halden Skiklubb ønsker alle velkommen til Unionsmatchen 2007! 



Oversiktskart: 

 
 
Samlingsplass: 

 
 
Karteksempler: 
 



Terrengbilder: 
 


