PM Bedriftsorientering 8. juni 2021
Arrangør: Sparebank 1 Østlandet. Løyper og kart: Løten o-lag.
Oppmøte: Flystripa i Mosjømarka. All innkjøring til samlingsplass skal foregå fra Rokosjøvegen.
Merket fra rv 3 - Ånestad og Rokosjøvegen fra Vea Krysset. De som kommer fra retning Hamar må
benytte ny motorveg fra Brenneriroa til Ånestad (Myklegard), da gml rv 25 er stengt. Ingen
bompenger på denne strekningen !

Samlingsplass: Nordenden av flyplassen. Alle må innom bord for desinfisering av hender før inngang
til samlingsplass.
Parkering: Sørenden av flyplassen. 3 meters avstand mellom hver bil. Ingen bomavgift, sponses av
Løiten Almenning.
Betaling: Betaling med Vipps. En person fra hvert lag betaler for hele laget.
Kart og terreng: Utsnitt av kartet Mosjømarka. Målestokk: 1:10000. Ekvidistanse: 5m
Flatt terreng med en del variasjon i vegetasjon grunnet de siste års hogst. En del stier i hele området,
og generelt god løpbarhet til tross for høy lyng i deler av terrenget. Hogstfelt er av varierende alder,
og dermed er også fremkommelighet og sikt varierende. De eldste hogstfeltene er tegnet lysegrønne.
Det er ikke gjort detaljsynfaring i disse lysegrønne områdene, så dem kan oppleves litt forskjellig
innad i feltene avhengig av hvor tett småfurua står. Det kan med andre ord være passasjer i lysegrønt
som vil oppleves hvite, og det kan være områder i samme lysegrønne område som oppleves
mørkegrønne. Det er imidlertid tydelige overganger i terrenget mellom det som er tegnet
som hogstfelt, lysegrønne områder og hvite områder.
Start: Starten er midt på flystripa. Første start 17.30. Det er oppslag av startlister på samlingsplass.
Alle må følge oppsatt starttid.
Før start skal alle desinfisere løpsbrikke og hender.
2 minutters mellomrom for alle klasser.
I skogen: Løpere oppfordres til å holde god avstand i løypa og ved stemplingsenhetene.
Mål: Brikke må desinfiseres og hender vaskes med såpe før avlesning. Det blir ikke utlevert
strekktider.
Løypelengder:
Klassse
D/H 5,5
D/H 4,5
H 3,5
D 3,5
H 2,5
D 2,5
D/H 1,5

Lengde
5570 m
4710 m
3570 m
3460 m
2760 m
2580 m
1450 m

Poster
12
9
10
10
7
7
8

Postene er utstyrt med hengende enheter.

