Kretskamp 2021
1.-3. oktober 2021

Innbydelse til Kretskamp
Unionsmatchen 2021 måtte dessverre avlyses for våre svenske venner, men Gjø-Vard OL og OL TotenTroll har på vegne av Mjøs-o gleden av å invitere til alternativ Kretskamp for norske ungdommer i
alderen 13-16 år.

Om Kretskampen
Kretskampen arrangeres etter samme mal som Unionsmatchen, men uten de svenske distriktene.
Unionsmatchen er en årlig vennskapelig orienteringskonkurranse for 13–16-åringer mellom de
svenske distriktene Halland-Skåne, Göteborg, Bohuslän-Dal, Västergötland og de norske kretsene
Buskerud, Østfold, Akershus og Oslo, Mjøs-O. Det konkurreres i klassene D/H 13-14 og D/H 15-16 år.
For å delta i Kretskampen må man bli forhåndsuttatt av sin respektive krets. Hver krets kan stille med
inntil 10 løpere pr klasse.

Program for helgen
Lørdag 2. oktober 2021 - individuelt
•
•
•
•
•
•
•

11:00
12:00
14:00
14:30
15:00
o
18.00
19.00o
o
o

Åpning Kretskampen 2021 på arena Reinsvoll flyplass
Første start
Fri start åpne klasser/publikumsløp for ledere
Premieutdeling på arena
Buss til Raufoss
Totenbadet (Badeland) for alle som ønsker (inngår i deltakeravgiften)
Innleveringsfrist lagoppstillinger stafett i Eventor
Tacobuffet for alle på Badeland Gjestegård (2 puljer)
Buskerud og Mjøs-o bor på Badeland Gjestegård
Akerhus og Oslo bor på Gjøvik Vandrehjem Hovdetun (buss videre fra Raufoss)
Ferdig oppredde senger begge steder. Kretsene fordeler løpere på rom.

Søndag 3. oktober 2021 - stafett
•
•
•
•

10:00
11:00-13:00
12:30
13:00

Fellesstart Kretskampen 2021 – stafett
Det serveres lunsj på arena
Premieutdeling på arena
Hjemreise
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Lørdag 2. oktober 2021 – langdistanse
Klasser
Nivå
Lengde
D13-14
B
3,5
H13-14
B
4,0
D15-16
A
4,5
H15-16
A
5,5
Løypelengder er foreløpig. Eksakte løypelengder og stipulert vinnertid kommer i PM.

Startlister
Startlister publiseres senest torsdag 30. september 2021 kl 20:00 i Eventor.

Premiering
Det er premie til de seks beste i hver klasse. Deltakerpremie til alle deles ut kretsvis.

Publikumsløp/direkteløyper
Det blir et enkelt nærløp for ledere og publikum.
Klasser
N-åpen
C-åpen
BK-åpen
BL-åpen
AK-åpen
AL-åpen

Nivå
N
C
B
B
A
A

Lengde
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,5

Kommentar

Tilsvarer D13-14
Tilsvarer H13-14
Tilsvarer D15-16
Tilsvarer H15-16

Nærløpet har egen innbydelse, PM og er et eget arrangement i Eventor.
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Søndag 3. oktober 2021 – stafett
Etappe
Nivå
Lengde
1. D15-16
A
4,0
2. H13-14
B
3,5
3. D13-14
B
3,0
4. H15-16
A
4,5
Løypelengder er foreløpige. Eksakte løypelengder og stipulert vinnertid kommer i PM.

Stafettregler
•
•
•
•
•

Stafetten er gaflet på alle etapper
Laget skal bestå av 2 jenter og 2 gutter.
Det skal være maksimalt en løper fra D15-16 og maksimalt en løper fra H15-16.
D15-16 skal løpe etappe 3 om D13-14 løper etappe 1
H15-16 skal løpe etappe 2 om H13-14 løper etappe 4

Kombinasjonslag
Det samarbeides om å sette opp kombinasjonslag på tvers av kretsene for løpere som ikke får plass
på et fullt kretslag. For kombinasjonslagene vises det fleksibilitet i forhold til sammensetning av laget
slik at flest mulig får løpe stafett.

Lagoppstillinger
Lagoppstillinger for stafetten leveres i Eventor innen lørdag 2. oktober kl 18:00.

Premier
Det er premie til hver av deltakerne på de seks beste stafettlagene. Premieutdeling på arena så fort
stafetten er avgjort.
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Felles informasjon for løpene lørdag og søndag
Arena
Reinsvoll flyplass, sørvest for Raufoss. Buss- og bilparkering på arena.

Kart
Kartet «Flyplassen» utgitt til Norsk O-festival med Worldcup 2010. Synfart av Terje Gudbrandsen
2009-2010. Revidert av Raufoss IL Orientering 2011-2019. Sist revidert av Bjarte Lindstad høst
2019/vår 2020. Målestokk 1:10.000 og 5 meter ekvidistanse. Kartnorm ISOM2017-2. Gammelt kart er
lagt ut i Eventor.

Terrengbeskrivelse
Løpsterrenget ligger 400-425 m.o.h. Relativt liten kupering. Detaljrike områder som setter
finorienteringen på prøve. En del større og mindre myrer. For det meste åpen furuskog med god sikt,
men også noe gran- og blandingsskog. Noen mindre områder med hogst ellers få områder med
nedsatt løpbarhet. Få, men tydelige stier. Dette er et av de beste o-terrengene i Gjøvik-Toten området!

Kiosk
Kiosk på arena. Betaling med VIPPS eller kontanter.

Tidtakerbrikker
Det benyttes EMIT-touchfree-tidtakerbrikker i alle løp. Mulighet for leiebrikker.

SMITTEVERN
Løpene arrangeres etter gjeldende smittevernsregler fra myndighetene. Ved smitteutbrudd kan
løpene bli avlyst på kort varsel.
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Påmelding
Eventor
Ungdommene skal meldes på for sin krets. Vi ber om at alle kretser kontrollerer/ordner at lagledere
har nødvendig rettigheter for sin krets/sitt distrikt i god tid før arrangementet.

Påmelding individuelt, stafett og publikumsløp
Påmelding gjøres i Eventor innen mandag 27. september kl 23:59.

Etteranmelding
Etteranmelding gjøres i Eventor innen onsdag 29. september kl 23:59. Etter dette helst på e-post til
Nils Harald Staff, hstaff@online.no.

Bestillingsblankett
Bestillingsblankett fylles ut kretsvis og sendes torbjorn@kravdal.com innen mandag 27. september kl
23:59.

Avgifter
•
•
•
•
•

Losjipakke: 800,- kr
Startkontingent individuelt: 100,- kr
Startkontingent publikumsløp: 100,- kr
Startkontingent stafett: 400,- kr
Etteranmeldingstillegg 50%

Alle startkontingenter og avgifter faktureres kretsvis etter arrangementet.

Løpsledelse
•
•
•
•

Løpsleder: Torbjørn Kravdal, torbjorn@kravdal.com, tlf +47 996 34 925
Bespisning: Kjersti Småstuen
Arena: Anders Sollien
Løypelegger: Erlend Slokvik

Velkommen til Gjøvik/Toten!

