PM FOR BEDRIFTSLØP 20.8.2019
Oppmøte:

Budor skistadion, parkering på høyre side av veien. Merket fra lyskrysset
i Brenneriroa.

Arrangør:

Løten Kommune BIL og teknisk med løyper og kart: Løten o-lag

Kart og terreng:

Utsnitt av kartet Budor, utgitt 2017.
Noen gule områder begynner å bli gjenvokst, men stort sett greit å se overgang til
gammel skog.
Målestokk: 1: 10 000 og ekvidistanse: 5 m.

Veldig god løpbarhet, men noe noe tungt da myrene er bløte etter mye
regnvær i det siste og lyngen er tildels høy. Bekkene er litt flomstore fortsatt,
men passerbare. Starten er lagt øst for den største bekken slik at de korteste
løypene slipper å krysse denne i løpet.
NB! Den største bekken må krysses av alle på retur mellom nest siste og siste
post. Her vil passeringen skje gjennom en privat eiendom og over en bro.
Dere vil se på kartet at det er lagt inn en merket del på dette strekket. Vi har
fått avtale med grunneier at vi kan få passere gjennom grind i gjerdet og
over broa. Senk farten og vær snill med underlaget over eiendommen. Det
vil være vakt der som sørger for at grinder står åpne og at det ikke kommer
inn beitedyr på eiendommen.
Start:

Start er nordøst på parkering/samlingsplass. Det er merket ca. 70 meter fra
tidstart til startpost som ligger rett etter brua over bekken.
Løse postbeskrivelser på start.
Postene er utstyrt med hengende stemplingsenheter og postskjerm.

Mål:

Det er merket fra siste post til målenhet. Denne er plassert på kanten
ovenfor parkeringsplassen, og det blir noen meter å gå fra denne til
avlesning av brikke.

Løypelengder:
D/H 5,5

5,6 km

14 poster

D/H 4,5

4,6 km

13 poster

H 3,5

3,6 km

10 poster

D 3,5

3,5 km

9 poster

H 2,5

2,6 km

9 poster

D 2,5

2,5 km

9 poster

H 1,5

1,6 km

6 poster

D 1,5

1,6 km

6 poster

