
 

Ganddal idrettslag, orienteringsgruppa           
innbyr til  

 

VAGLESKOGSTAFETTEN  
 

Onsdag 21. juni 2017  

 

Fremmøte:  Vagleleiren. Merket fra RV505.  

 

Kart: Vagleskogen, målestokk 1:5000, ekv. 2,5 m, utgitt 2013, revidert i 2017.  

Tegnet i Sprintnormen (ISSOM 2007).  

NB! Konkurransereglene i henhold til sprintnormen vil gjelde.  

 

Terreng: Meget lettløpt skogsterreng med veier og stier. Områder med mye 

vindfall er merket med grønt på kartet.  

 

Starttidspunkt: Klassevis fellesstart fra kl. 18  

 

Kvitteringssystem: EKT. Leie av brikker kr. 25.- (bestilles ved påmelding).  

 

Stafettklasser:  

Løype 1: H17 – 3*3,1 km A nivå  

Løype 2: D17, H165 – 3*2,6 km A nivå  

Løype 3: D165 – 3*2,3 km A nivå  

Løype 4: D/H13-16, Åpen – 1,8 km (A) 1,5 km (B) 1,8 km(A)  

Løype 5: D/H11-12 – 2*1,5 km (C) – ikke gaflet  

 

Løype 1: C-åpen – 2,5 km  

Løype 2: NY – 1,5 km  

Løype 3: Småtroll  

 

Løypelegger: Otte Omdal  

 

Løpsleder: Kjell Svihus, tlf: 932 417 35, e-post: loepsleder@gandor.org   

 

Påmelding: Stafett i Eventor innen tirsdag 20. juni kl. 18.00  

Inividuelle klasser i Eventor innen onsdag 21. juni kl. 18.00 

mailto:loepsleder@gandor.org


Etteranmelding: Det er ikke mulig med etteranmelding til stafetten. Individuelle 

klasser kan melde seg på frem til kl. 18.00, men kun ved selvbetjening i Eventor.  

 

Endring av  

lagoppsett: Lagoppsett legges i Eventor innen tirsdag 20. juni kl. 18.00. Vi ser 

helst at det ikke gjøres endringer løpsdagen, men er det absolutt nødvendig, så 

kontakt sekretariatet innen kl. 17.00.  

 

Startkontingent: Alle klasser kr 30,- pr. løper  

 

Premiering: Stafett:  

Heder og ære til vinnerne. For de som er under 16 år teller løpet som en del av 

nærløpskarusellen.  

 

Vask/Garderobe: Våt klut. Toalett tilgjengelig – NB! Ikke adgang med piggsko 

 

Barneparkering: Nei  

 

Parkering: Vi forventer mange deltakere, så kjør sammen eller bruk sykkel. 

 

Salg: Brus, kaffe, kaker mm  

 

Merk: Det arrangeres samtidig stafett for bedriftsidrettslag. Disse løper i andre 

klasser enn de aktive løperne. Løperne har anledning til å løpe både for sitt 

bedriftsidrettslag og sin aktive klubb, men pga. premiering i bedriftsstafett må 

løperen løpe først for sitt bedriftslag før han/hun løper for aktiv klubb! Deltar 

løperen i begge stafettene er det viktig at det ikke blir brukt samme brikke, men to 

forskjellige. Alle løperne må springe med sin unike brikke.  

 

Vi ønsker alle velkommen til spennende stafettløping 

 

 


