
Innbydelse til 

Sørlandsgaloppen

6.-9. juli 2017

Velkommen til sol, sommer, ferie og orientering i Larvik fra torsdag 6. til søndag 9. juli, da 
arrangerer nemlig Hedrum orienteringslag og Larvik orienteringsklubb årets utgave av 
Sørlandsgaloppen.

Målet er å arrangere et godt ferieløp med løyper tilpassa løpernes erfaring og ønske om utfordring. 
Noe for ferske og garva, mosjon og elite, unge og gamle! Likevel blir det et ekstra fokus på de unge
gjennom hele galoppen.

Program
Arena for løpa de to første dagene blir Ra ungdomsskole ved Veldre og de to siste dagene går løpa 
fra Ringdalskogen næringsområde vis-a-vis E18. Begge steder ligger sentralt og greit til. 

Dag Distanse Starttid Arena

Torsdag 6. juli Sprint 18:00 Ra ungdomsskole

Fredag 7. juli Langdistanse 11:00 Ra ungdomsskole

Lørdag 8. juli Mellomdistanse 11:00 Ringdalskogen næringsområde

Søndag 9. juli Forkorta langdistanse 11:00 Ringdalskogen næringsområde

Kart og terreng
Torsdagens sprintløp vil gå i området på Veldre, som inkluderer boligfelt med lommer av lettløpt 
skog. Kartet utvides og synfares på nytt i 2016 og 2017. Målestokk 1:4000. Løypeleggere: Per Olav
Gulbrandsen og Sindre R. Holt.

Fredagens langdistanse vil gå i området rundt innsjøen Ulfsbakk, nord og øst for arena. Kartet 
synfares på nytt i 2016 og 2017 og vil erstatte det eksisterende kartet over området. Målestokk 
1:7500 og 1:5000. Kupert og variert terreng med alt fra områder med lettløpt løvskog til tettere 
vegetasjon og nedsatt sikt. Løpsområdet har et velutvikla stinett og er godt egnet til 
veivalgsorientering. Løypeleggere: Ole Petter Aasrum og Anders Kristian Holt.

Lørdagens mellomdistanse og søndagens forkorta langdistanse vil gå i området nord for 
næringsområdet. Kartet synfares på nytt i 2016 og 2017 og vil erstatte det eksisterende kartet over 
området. Målestokk 1:7500 og 1:5000. Ringdalskogen består av kupert terreng med en del 
langsgående åsrygger med bratte skrenter og stup. Blanda skog med både stor åpen løvskog og 
tettere undervegetasjon i eldre hogstområder. Innimellom finnes det myrområder og noen småvann. 
Løypelegger: Jørn Sundby



Påmelding
Påmelding i Eventor (eventor.orientering.no) med ordinær påmeldingsfrist 26. juni. Etteranmelding 
i Eventor fram til 5. juli klokka 21, deretter på epost (info@sg17.no) fram til klokka 21 dagen før 
aktuelt løp mot tilleggsavgift. Etteranmelding kan deretter skje på løpskontoret løpsdagen, så lenge 
det er ledige plasser i klassen. 

Alder Ordinær
påmeldingsavgift

(pr. løp)

Tillegg for
etteranmelding

(pr. løp)

Tillegg for etteranmelding
på løpsdagen

(pr. løp)

12 år og yngre 100,- 0,- 0,-

13 – 16 år 100,- 50,- 75,-

17 år og eldre 200,- 100,- 150,-

Gebyr for endring av klasse, brikkenummer eller starttid etter ordinær påmeldingsfrist er 50,- pr. 
endring.

Direkte påmelding løpsdagen for de åpne løypene, A-, B-, C- og N-åpen.

Norske klubber faktureres påmeldingsavgift og gebyr i ettertid. Påmelding fra utenlandske klubber 
er ikke gyldig før påmeldingsavgift er mottatt på bankkonto. Løpere fra utenlandske klubber må 
betale gebyr kontant på arena.

Betalingsinformasjon for utenlandske løpere: Adresse:

Bank:    Larvikbanken, 3251 Larvik
IBAN:   NO5425102050463
SWIFT: LABRNOB1XXX
(Avsender betaler alle kostnader)

Sørlandsgaloppen 2017
v/Atle Borgersen
Skiferveien 8
3214 Sandefjord

EKT
Emit elektronisk kvitterings- og tidtagingssystem vil bli brukt i alle klasser. Løpere som ikke har 
oppgitt brikkenummer ved påmelding vil automatisk bli tildelt leiebrikke, som koster 30,- pr. løp. 
Ikke tilbakelevert leiebrikke faktureres med 600,-. 

Deltagerne må løpe med samme brikke på alle løpene. Samme brikke kan ikke benyttes av mer enn 
en løper under Sørlandsgaloppen 2017.

Småtroll og barnepass
Det vil være småtrolløype fra arena alle dager, det koster 30,- å være med og det er premie til alle. 
Vi vil også tilby et aktivitetstilbud med oppsyn for barn fra 2 års alder på arena, dette er gratis.

Salg på arena
Det blir salg av et variert utvalg varm mat, vafler, kaker og kioskvarer. Det vil også bli salg av 
treningstøy og o-utstyr på arena alle dager.



Komme hit
Arena de to første dagene ligger 3 km fra Larvik sentrum, mens arena de to siste dagene ligger vis-
a-vis E18 og snaut 10 km fra Larvik sentrum. Til Larvik kommer man seg greit med både bil, 
ekspressbuss og tog, samt med ferje fra Hirtshals. Det er også kort vei fra Torp lufthavn.

Parkering
Avstand fra parkering til arena 500 – 800m. Det koster 30,- å parkere hver dag eller 100,- samla for 
alle fire dagene, parkeringsbillett kjøpes i kiosken og vises vaktene når man kjører hjem.

Klasser og løyper
Løypelengdene er veiledende og mindre endringer vil kunne skje; endelige lengder vil presenteres 
på hjemmesida og i PM.

For aldersklassene fra 13 til 20 år vil det bli et spesielt opplegg med trøyer, GPS-tracking og 
jaktstart den siste dagen, dette opplegget presenteres på hjemmesida. For de andre klassene vil det 
bli fire vanlige løp. 

Klasse Løype Nivå Sprint 
6/7

Lang
7/7

Mellom
8/7

Forkorta 
lang 9/7

H21- 1 A 3,0 7,5 4,0 6,0
H17-20, H35-, H40-, D21- 2 A 2,6 6,0 3,5 5,0
H45-, D17-20 3 A 2,4 5,5 3,3 4,5
H15-16 4 A 2,3 5,0 3,2 4,2
H50-, D35- 5 A 2,2 4,7 3,1 4,0
H55-, D40-, D45- 6 A 2,1 4,5 3,0 3,8
D15-16 7 A 2,0 4,2 3,0 3,8
H60-, D50- 8 A 2,0 4,0 2,7 3,5
H65-, H70-, D55-, D60- 9 A 1,8 3,6 2,5 3,0
D65-, D70-, D75-, D80-, 
H75-, H80-

10 A 1,6 3,0 2,2 2,6

H17-AK, A-åpen 11
Fristart

A 2,0 4,8 2,9 3,6

D17-AK, D45-AK, 
H45-AK

12
Fristart

A 1,7 3,4 2,6 3,1

H13-14, D13-14 13 B 1,9 3,3 2,4 2,9
H17-B, D17-B, H15-16B, 
D15-16B, B-åpen

14
Fristart

B 2,0 3,5 2,5 3,0

H17-C, D17-C, C-åpen 15
Fristart

C 1,5 3,0 2,2 2,7

H13-16C, D13-16C, 
H11-12, D11-12

16
Fristart

C 1,4 2,5 2,0 2,3

H13-16N, H17-N, 
D13-16N, D17-N

17
Fristart

N 1,5 2,5 2,0 2,3

H-10, D-10 18
Fristart

C/N 1,2 2,0 1,5 1,8

H10-12N, D10-12N,
N-åpen

19
Fristart

N 1,0 1,5 1,2 1,3

Deltagere som ikke er medlem i en orienteringsklubb kan kun delta i åpne løyper og N-klasser.



Premiering
 12 år og yngre: Alle får premie alle fire dagene. Ingen sammenlagtpremiering. Premiering 

umiddelbart etter at løperen er i mål. 
 13 – 16 år, samt D/H17-20: De tre beste får premie de tre første dagene. Siste dagen er det 

1/3 sammenlagtpremiering. Premiering når alle løpere i klassen er i mål.
 Øvrige A-klasser: Ingen får premie de tre første dagene. Siste dagen er det 1/8 

sammenlagtpremiering. Premiering når alle løpere i klassen er i mål.
 AK-, B-, C- og N-klasser for 17 år og eldre: Ingen får premie de tre første dagene. Siste 

dagen får sammenlagtvinnerne premie. Premiering når alle løpere i klassen er i mål.

Overnatte her
Det finnes en rekke overnattingsmuligheter i larviksdistriktet og området rundt, fra hoteller og 
ferieleiligheter til campinghytter og teltplasser. En oversikt over overnattingsmuligheter vil 
presenteres på hjemmesida.

Vi legger opp til bobilparkering på Ringdalskogen, der et område vis-a-vis parkeringa for arena de 
to siste dagene holdes av til bobiler og campingvogner. Vi tar 100,- per bobil/campingvogn for hver 
overnatting eller 350,- for alle fire dagene.

Hva skjer ellers
Sørlandsgaloppen går samtidig som Stavernfestivalen, det blir derfor mulig å kombinere disse to 
arrangementene. I tillegg er sommeren i Larvik og Stavern full av små og store kulturhendelser og 
arrangementer. Ingen kommer til å kjede seg når en har løpsfri! En samling pekere og smakebiter 
vil presenteres på hjemmesida.

Trening
Arrangørklubbene vil tilby faste treningsøkter i ulike områder rundt i Larvik fra vårparten av, disse 
vil være tilgjengelige både før, under og etter Sørlandsgaloppen. Informasjon om 
treningsmulighetene vil presenteres på hjemmesida.

Kontakt

Hjemmeside: sg17.no

Facebook: facebook.com/Sorlandsgaloppen

Epost: info@sg17.no

Telefon: 9516 1107 (Tom Kristensen)

Hedrum OL og Larvik OK ønsker velkommen i juli 2017!
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