
PM Finale Harry Lagerts nattcup  2014-10-24 
 

Klasser og løyper 

A Legendar       14,5 km væskeposter etter 7,4 km og 12,7 km Bålpost  

B Ola og Kari        8,9 km væskepost etter 7,1 km Bålpost      

C Lokal              5,8 km væskepost etter 4,0 km Bålpost   

Rekrutt    2,0 km  

 

Løypelegger: Christian Vogelsang   

 

Startplasser      

Harry Lagert Finalen 2014 har start ved Skar leir i Maridalen, med mål på Velhuset i 

Maridalen.  

Rekrutt starter ved Maridalen Velhus.  

 

Parkering 

Parkering ved Maridalen kapell eller Hønefoten, derifra cirka 500 m å gå. 

Eller ta buss 51 fra Brekkekrysset kl. 17.03 eller kl. 18.03. 

 

Transport til start Skar  

Buss 51 fra Brekkekrysset kl. 17.03 eller kl. 18.03 

 

Transport av bagasje til mål. 

Arrangøren stiller transport. Løperne må sørge for at bagasje og annet som skal til målet blir 

plassert opp i henger. 

 

Starttider A Legendar     18.30  

Jogging/gang til start sammen med løypelegger Christian fra porten ved 

leiren kl 18.15 for alle legendar-løpere. 
B Ola og Kari    18.40  Start fra Skar Leir    

   C Lokal          18.55 Start fra Skar Leir 

Rekrutt               18.30-19.00 Start fra Velhuset i Maridalen 

 

Startprosedyre: 

 Opprop cirka 3-5 minutter før start. 

Det er mange som skal ut på kort tid, husk din egen starttid og hold rekkefølgen fra 

opprop og husk nulling av brikke 

 

Terreng: Kupert og tungt Nordmarka-terreng. Noe ur og steinet områder. Noe ny hogst; se 

kartoppslag. Pga. regnet i det siste er det mye vann i marka. Vær oppmerksom på at 

det kan være ganske glatt på steiner og røtter. Mørkt… 

 

Kart: Løype A går på kartene Maridalsalpene fra 2014 og Fargervann revidert 2012 begge 

med målestokk 1:10.000 og 5 m ekv. Løperne får her to kart i sveiset A3 plastpose ved 

start. Start på riktig del! Og snu kartet når første del er unnagjort. Nytt kart (kartbytte 

nr. 2) utleveres ved første væskepost.  

Løypene B og C går på kartet Fagervann (revidert 2012) med målestokk 1:10.000 og 5 

m ekv. Disse løperne får ett kart i sveiset A3-plastpose ved start.  

Rekrutt-løypa går på et kartutsnitt kalt Maridalen med målestokk 1:7500. Løperne får 

utdelt kartet i sveiset A4-plastpose før start. 



 

Poster:   Emit-enhet med postkode og refleks.   

 

Mål:  Velhuset Maridalen  

 

Premieutdelning: cirka 15-20 minutter etter målgang i hver løype. Eget opplegg for rekrutter  

 

Skift: Det er mulighet for skift inne, men dessverre ikke dusj. TA AV SKO UTE. 

 

Etter løpet: Vi disponerer Velhuset utover kvelden. Vi prøver på en felles pizza-bestilling. Ta 

med det Du ønsker å drikke. Bli med på litt mimring! 

 

 

Lykka til ønsker   Christian    Fredrik  Sören og Jon Petter  


