
P      M 
KM sprint 8. september 2012 

 

Bækkelagets Sportsklub ønsker velkommen til KM 

sprint for Oslo og Akershus o-krets på Lambertseter. 

Løpet er også 1. del av løp nr seks av de totalt syv 

løpene i Trimtex-cup 2012 for jenter og gutter 13-14 

år og 15-16 år. Løperne som vinner KM sprint skal 

løpe med klatretrøyene på søndagens jaktstart. 

 

Klasser og løyper: 

 

Løype Km 

(nivå) 

Klasse 

1 2,9 H21 

2 2,5 D21, H 40 

3 2,6 H19-20, H17-18 

4 2,3 D19-20, D17-18, H15-16, H 50 

5 1,8 D15-16, D40 

6 1,5 H1314, D50 

7 1,4 H60, H70, H80, D60, D70, D80, 

D13-14 

8 1,1 H11-12, D11-12,  

9 1,4 H17B, D17B 

N 1,2 H10, D10, N-åpen 

De klassene som er uthevet er KM-klasser. 

 

Kart: Lambertseter, utgitt 2012.  

Målestokk 1:5 000/2m for alle klasser. Kart for N-

åpen og løpere under 12 år ligger i lagsposen. 

 

Start: Fra kl. 11.00. 500 meter langs vei sørover fra 

arena, merket med røde og hvite bånd. Ca. 30 meter 

til startpunkt. Løse postbeskrivelser tilgjengelig på 

start for alle klasser. Det er ikke væske ved start eller 

ute i løypene. 

 

Startnummer: Løperne i Trimtex-Cup, H/D 13-14, 

H/D15-16, skal løpe med startnummer. Selvbetjening 

ved start.  

 

Terreng: Variert og spennende for sprint-

orientering. Hovedsaklig spredt blokkbebyggelse 

med store park- og gressarealer. Bebyggelsen 

omkranses av et kupert skogsområde med mange 

stier. Det vil finnes enkelte tråkk og småstier i 

terrenget som ikke er tegnet inn på kartet. Løypene 

vil gå i 20-50% skog, resten på gress/asfalt. Løperne 

kan komme i kontakt med biltrafikk på steder der det 

ikke er obligatoriske veipasseringer. Det er løperens 

eget ansvar å ta hensyn til dette.  

 

 

Backuplapp: Ligger ved start (sammen med 

kulepenner). Det er løperens ansvar at backuplappen  

inneholder nok informasjon til å gjenfinne løperen i 

tidtakersystemet.  

 

Tidtaking: Det benyttes elektronisk tidtaking, dvs. 

tiden tas ved hjelp av brikken. Det betyr at tiden 

begynner å gå idet du løfter brikken fra startenheten 

og du stempler deg selv inn i mål. Deretter leses 

brikken av og til slutt får du strekktider. 

Backuplappene samles kun inn dersom vi ikke får 

lest av brikken din. Ta vare på backuplappen din 

selv. Ved en eventuell protest kan den komme til 

nytte.  Det er løperens ansvar at brikken legges på 

startenheten på start. 

 

Brikkenummer:  Det er løperens ansvar at hun/han 

løper med riktig brikkenummer! Sjekk at det står 

riktig brikkenummer på startlisten eller lagslisten.  

Løping med feil brikke medfører diskvalifikasjon. 

 

Premier: Fortløpene når klassene er ferdige og i 

henhold til NOFs regler. Medaljer deles ut i KM-

klassene. 

 

Toalett: Et dametoalett og et herretoalett inne på 

skolen. Beregn litt ekstra tid i tilfelle kø. Ikke gå inn 

med pigg-sko. 

 

Småtroll/Barnepark: På samlingsplass. Se merking. 

Småtroll fra kl 10.00 til 13.00, kr. 30,- 

 

Førstehjelp: Det er sanitetstjeneste på 

samlingsplass. 

 

Salg: Salg av kaker/vafler, brus og kaffe i salgsbod. 

  

Vask: Våtklut.  

 

Parkering: Lambertseter senter, plan 6 (trekk 

parkeringslapp). Merket med sorte og gule bånd til 

samlingsplass, ca 10 min å gå. 

 

Løpsledelse: Marte Balchen/Sina Blix (løpsledere) 

og Carl Waaler Kaas/Lene Godager (løypeleggere). 

 

Teknisk delegert: Harald Aasheim, Oppsal 

 

 

God tur 


