
 

 

 
Ungdoms-Elgdilten og Ungdoms-Løvspretten 22.-23. mai 

 
 
Tid: 22.-23. mai 2021 
 

Fremmøte: 
 

Lørdag 22 mai:  
Anbefalt innkjøring fra Riksveg 3 og i rundkjøringen på Ådalsbruk.. Parkering ved Ådalsbruk skole. 
<600 m til arena. 

Søndag 23 mai:  
Merket fra Myklegard. v/riksveg 3. Parkering Flystripa Løten. 0 - 200 m. til arena. 
Bomveg, Enkeltbillett Mosjømarka: kr 60,- (til Vipps nr. 134887 eller betaling i bomkasse). 
 

Arena: 
 

Lørdag 22 mai:  
Ådalsbruk Festplassen Fløta. 
Svartelva som renner forbi samlingsplass er flomstor. Høy vannføring i Svarteleva har også medført 
justering/avkortning av løyper i enkelte klasser.  

Søndag 23 mai:  
Flystripa Løten. Arenaen består av grus/gress. 
 

Kart:  

Kart og løyper skrives iht. NOF-standard. 
I klassene N-Åpen, DH -10 og DH 11-12 deles kart ut ved mål. Husk å ta med kartet til 
start. 

 

Lørdag 22 mai:  
Fløta - utgitt 2021 målestokk 1: 5 000, ekv. 2 m.  Sprintnorm. 

Søndag 23 mai:  
Flystripa, utsnitt av Mosjømarka. -  målestokk 1: 10 000, ekv. 5 m. 
Kartet er revidert grovt med tanke på farger på eldre og nyere hogstfelt. Det betyr at det ikke er 
detaljrevidert slik at enkelte områder av gamle hogstfelt eksempelvis kan føles mer åpne enn dem 
virker å være på kartet. 
 



 

Terreng: 
 
Lørdag 22 mai:  
 
Lettløpt småkupert terreng med god detaljrikdom og løpbarhet. En del små og større myrer, noe stein 
og blokk med innslag av berg i dagen. Det foregår stolpejakt og turorientering i løpsterrenget. Trafikken 
i terrenget har ført til noen nye tråkk som ikke er inn korrigert på kartet.  
Det er generelt bløtt og tung fremkommelighet i terrenget etter siste tidens nedbør. 
 

          

 

Søndag 23 mai:  
 
Terrenget er preget av flat og rask furumo med innslag av myrer og områder med tettere vegetasjon. 
Det er et relativt tett stinettverk i terrenget. Det har de siste årene blitt gjennomført en god del hogst i 
Mosjømarka generelt, noe som preger terrenget og løpbarheten noe. Etter den siste tidens regnvær er 
det bløtt i terrenget. 
 

Start: 
 

Det er minuttstart i alle ordinære aldersklasser. Fri start i alle åpne klasser. 
Nulling av brikke skjer i startøyeblikket, enten ved bruk av emitag startenhet (emitag eller emit-
brikke) eller ved bruk av ordinær null-enhet (kun emit o-brikke). Les mer om Touch Free på siste side. 
 
I klassene N-Åpen, DH -10 og DH 11-12 deles kart ut ved mål. Husk å ta med kartet til 
start. 

Lørdag 22 mai:  
Første ordinære start kl 11.00, fri start i N-åpen. Avstand fra samlingsplass til start 100 m - følg 
merking vestover over bru. Fra startsted ca. 100 m til startpost. Fra startsted ca. 100 m til startpost. 
Oppropstid 3 minutter før starttid. 

Søndag 23 mai:  
Første ordinære start kl 11.00, fri start i N-åpen. Avstand til start ca 100 meter. Fra startsted ca. 50 m 
til startpost. Oppropstid 3 minutter før starttid.  

 
Postbeskrivelser:  
 
IOF-symboler trykt på kartet, samt løse postbeskrivelser på starten. 



 

 

Stempling:  
 
Det benyttes elektronisk tidtaking og Touch-free poster. Både emiTag-brikke og EMIT løper brikke 
kan benyttes. 

Løperne er selv ansvarlig for å sjekke at brikkenummeret i startlista stemmer, kontakt mål ved feil. 

 
Løypelengder: 

 

 
Løp Ungdoms-Elgdilten lørdag 22. mai 

Mellomdistanse 
Ungdoms-Løvspretten søndag 23. mai 
Langdistanse 

Nivå Klasse D Km /poster H Klasse   D          Km / poster    H 

N -10 1,8 km / 11 p 1,8 km / 11 p -10 2,0 km / 9 p 2,0 km / 0 p 
C 11-12 1,6 km / 10 p 1,6 km / 10 p 11-12 2,1 km / 8 p 2,1 km / 8 p 
B 13-14 2,7 km / 13 p 2,7 km / 13 p 13-14 3,8 km / 9 p 3,8 km / 9 p 
A 15-16 2,9 km / 15 p 3,6 km / 20 p 15-16 6,0 km / 11 p 5,6 km / 10 p 
A 17-20 3,3 km / 16 p 3,8 km / 19 p 17-20 6,6 km / 12 p 8,7 km / 14 p 
B B - åpen 2,7 km / 13 poster B - åpen 3,8 km / 9 poster 
C C - åpen 1,9 km / 12 poster C - åpen 2,1 km / 8 poster 
N N - åpen 1,4 km / 9   poster N - åpen 1,8 km / 9 poster 



 

Forbudt område:  
 
Det er ikke lov å oppholde seg i løpsterrenget utenfor konkurransene. 
 

Resultater: 
 
Legges ut i Eventor i løpet av ettermiddagen/kvelden begge dager. 
 

Premiering:  
 
Premier til alle opp til og med 12 år. 
Uttrekkspremier i øvrige aldersbestemte klasser. 

Salg:  
 
O-salgsvogna til 4All Sport kommer. 
 

Vask/ toaletter:  
 
Våtklut. Toaletter ved arena, ingen toaletter ved start. 
 

 
 

 
 Elgdilten Løvspretten 
Løpsleder Jan Olav Tuterud, Hamar OK og Einar Lien, Løten OL 
Løypelegger Svein Godager, Løten OL Marius Øie, Løten OL 
Kontrollør Egen kontroll Egen kontroll 

 
 
 

  



 

Touch Free 
 
Postenhetene man skal stemple på ser slik ut: 
 

 
For de som har EmitTag stempler man berøringsfritt. 
Postenheten har en rekkevidde på ca en halv meter 
(avhengig av fart). Man trenger altså ikke berøre 
enheten i det hele tatt med en slik brikke. Lysdioden 
i løperbrikken blinker i 10 sekunder etter at 
stempling er registrert. 
EmitTag er en brikke som ser slik ut: 

 
For dem som har vanlige løpsbrikker stempler man ved å legge brikken på det inntegnede feltet av et omriss 
av en løperbrikke på enheten (se bilde under). Dette blir med andre ord ikke berøringsfritt, man stempler på 
samme måte som ved vanlige postenheter ved å holde brikken på registreringsområdet ett drøyt sekund. 
Lysdioden på postenheten (under av/på-knapp) vil blinke når stempling er registrert. Hvis løperbrikken har 
lysdiode vil den også lyse akkurat som den gjør til vanlig etter stempling. 
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