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Arena 

Arena: Haugen (Skolleborg). Følg Rv 21 østover fra Halden mot Aremark ca. 23 km, ta til venstre på 

Fv. 861 og følg denne ca. 3 km. Merket fra rundkjøringa i Halden sentrum (Rv21).  

Det er forbudt å ankomme arena ved å kjøre Fv. 861 fra Strømsfoss. 

 

Parkering 

Det er 700-1200 meter fra parkering til arena. 

For de som bruker rullestol vil det bli egen parkering nærme arena. Kontakt arrangør hvis dette er 

ønskelig. Det vil også bli satt av et område for preO-utøvere nærmest på parkeringen, slik at 

avstanden blir kortest mulig. 

Parkeringsavgift: kr 40,- en dag/60,- for 2 dager. Billett kjøpes i kiosken og vises ved kontroll. 

Løpskontor 

Onsdag kl. 17:00-21:00 på Thon Hotell i Halden 

På konkurransedagene vil det være på arena. 

Konkurranse 

NM, norgescup og uttakskonkurranse til landskamp i Finland 2017. 

Kart 

Tegnet for preO våren 2017 av Morten Dalby. Målestokk 1:4000, ekvidistanse 2 m. ISSOM 2007. 

Laserkurver er brukt som grunnlag. 

Høye, døde trær (over 5m) er tegnet på kartet som vanlige trær.  

Terreng  

Vanlig norsk skogsterreng. Store deler av løypa går langs trafikkert veg. Vær derfor oppmerksom på 

at det kan komme biler. Vegen er asfaltert. 

En del av løypa vil gå på delvis kupert grusveg. 

PM PreO 

Halden, 10. september 2017 
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Løype 

24 poster, 1700 m – makstid 123 minutter. 

Start 

Følg svart/gul-merking til start. 1700 m langs veg og traktorsti. For de i rullestol vil vi skaffe alternativ 

transport til start. Gi beskjed til Marianne Dæhli (mardaehli@gmail.com) innen fredag 8. september. 

Det startes etter startliste. Det er manuell tidtaking.  

Første start er kl. 10.00. Alle deltakere skal bære startnummer som hentes i infoteltet ved arena. 

Tidspost 

Følg merking fra mål til tidspost. 400 m langs veg. Still deg i kø ved stoppskiltet til du blir ropt frem.  

Tidsposten har 6 skjermer (A-F), og tempO-metoden benyttes. Svar avgis muntlig ved det fonetiske 

alfabetet (ALFA-BRAVO-CHARLIE-DELTA-ECHO-FOXTROT). 

3 oppgaver, 60 sek tillegg pr. feil. Maksimaltid 90 sek. 

Etter tidspost følges merking tilbake til arena (400m). 

Falske poster 

Alle falske poster kan løses ved ren kartlesing. Eksempel: Det er ingen flaske poster der en skjerm er 

plassert på riktig detalj 2m fra riktig punkt. 

Stemplingssytstem 

Deltakerne bruker egne medbrakte stifteklemmer. Kontakt arrangøren om du ikke har egen 

stifteklemme. 

Klage/protestfrist 

Frist for å klage er 15 min etter at resultater for alle deltakere er offentliggjort. Protest på 

arrangørens avgjørelse på klage må leveres skriftlig innen 15 min etter at den er offentliggjort. 

Klager/protester leveres til arrangøren v/Marianne Dæhli. 

Matsalg 

Kiosk på arena, med salg av grillmat. 

Premieutdeling 

Medalje- og premieutdeling vil foregå på arena umiddelbart etter stafetten. 

Premiering i hht NOF`s regler. 

Toalett  

Handicaptoalett tilgjengelig på arena. 

mailto:mardaehli@gmail.com


 
 NM-uka 2017  

 
3 

Førstehjelp 

Røde kors og lege er tilstede på arena. 

Løypelegger 

Marianne Dæhli 

Kontrollør 

Martin Jullum 

Jury 

Sigurd Dæhli 

Knut Terje Ovesen 

Ole Johan Waaler 

 


