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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 (grønn prikk). 

Terreng  

Hogstfelt med god sikt. Underlag er grusvei.  

Løyper 

Samlet løypelengde 450 m. 

5 stasjoner, hver med 5 oppgaver, 6 skjermer (A-F). Maksimaltid 150 sek per stasjon. 

Svar avgis muntlig ved det fonetiske alfabetet (ALFA-BRAVO-CHARLIE-DELTA-ECHO-FOXTROT). Ved 

falske poster godtas både ZERO og ZULU.  

PM TempO 

Halden, 9. september 2017 
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Etter siste stasjon går deltaker tilbake til start samme vei. Vis hensyn til de som fortsatt konkurrerer. 

Hold kortet for deg selv, ikke prat og passer bare stasjoner når ingen er i aksjon. 

Enkelte poster langt unna har doble skjermer. 

Start 

Start i henhold til startliste. Alle skal bære startnummer som hentes i infoteltet. Første start er kl. 

11:00. 

Utøvere skal transporteres i bil til start. Det blir skytteltrafikk i biler fra arrangøren, så møt opp ved 

infoteltet senest 30 min før start. Etter fullført løype blir utøverne transportert tilbake til arena. 

Falske poster 

Alle falske poster kan løses ved ren kartlesing. Eksempel: det er ingen falske poster der skjerm er 

plassert på riktig detalj 2m fra riktig punkt. 

Klage/protestfrist 

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

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

Klager/protester leveres til arrangøren v/Marianne Dæhli. 

Matsalg 

Kiosk på arena, med salg av grillmat. 

Bankett og premieutdeling 

Det blir blomstersermoni på arena, mens medalje- og premieutdeling foretas på banketten lørdag 

kveld. 

Bankett arrangeres lørdag kl. 19:00 på Halden videregående skole avd. Porsnes, inngang fra 

Tistedalsgaten, Link. Deltakerne vil få servert middag, dessert og lett underholdning. (Egen påmelding 

til banketten i Eventor innen 3.9 kl. 23:59: http://eventor.orientering.no/Events/Show/8813 ). For de 

som kun ønsker å delta på premieutdeling er det gratis inngang. Premieutdelingen starter ca. kl. 

20:00. 

Premiering i hht. NOF`s regler. 

Toalett  

Handicaptoalett tilgjengelig på arena. 

Førstehjelp 

Røde kors og lege er tilstede på arena. 

Løypelegger 

Marianne Dæhli 

https://www.google.com/maps/place/Halden+videreg%C3%A5ende+skole+avd+Porsnes/@59.125512,11.394403,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb78ea0c0b7833d2d!8m2!3d59.1255504!4d11.3949061?hl=no
http://eventor.orientering.no/Events/Show/8813
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Kontrollør 

Martin Jullum 

Jury 

Sigurd Dæhli 

Knut Terje Ovesen 

Ole Johan Waaler 

 


