NATTJAKTA 2021
-

Hardest av de harde | Rarest av de rare -

ETAPPE 1 | 29/9 | KOPPOM | FELLESSTART
ETAPPE 2 | 6/10 | KONGSVINGER | FELLESSTART
ETAPPE 3 | 20/10 | ARVIKA | FRI START
ETAPPE 4 | 27/10 | EIDSKOG | JAKTSTART…

Den årlige kappestriden mellom:

SVERIGE & NORGE

Løpsopplegg

Natt-orientering - helt på grensen. 4 etapper. 3 innledende løp med vekselvis fellesstart og
fristart leder fram til en avsluttende jaktstart. De to beste resultatene fra de tre innledende
etappene legger grunnlaget for tidsdifferansene på jaktstarten. Mer info hos www.bkok.no

Landskamp:

Nytt forsøk på en landskamp mellom norske og svenske deltagere. En uhøytidlig og
prestisjefylt kappestrid mellom brødrefolkene i grenselandet. Det landet som ender opp
med flest poeng etter 4 etapper vinner.

Løyper

Navn

Vinnertid

«LÅNGA NATTEN»

40 MIN

HERRER | DAMER

«NATTEN»

30 MIN

DAMER | HERRER

«KORTA NATTEN»

20 MIN

HERRER | DAMER

«LETTA NATTEN»

10 MIN

ÅPEN

Nivå

Klasser

I de to korteste løypene er det lov å løpe i par. I den «Korta bana er det lov å «skygge»
deltagerne.
Poeng:

25 p til nr. 1, 22p til nr. 2, 20p til nr. 3. 19 poeng til nr. 4, 18 poeng til nr. 5, osv. Alle deltagere
som stiller til start får min. 5poeng. 1 poeng = 5 sekunder forsprang i jaktstarten.

Startkontingent:

50 kr (SEK/NOK). Kontingenten betales før start til arrangøren.

Påmelding:

Via Eventor eller epost/tlf. direkte til arrangørklubb.

Salg/servering:

Løpsdrikke. Enkel servering. Enkel, men hyggelig bankett etter jaktstarten.

Kart & terreng:

Varierer. God kvalitet – Målestokk maks. 1:10.000. Fint terreng med god løpbarhet og sikt.

Garderobe/dusj:

Minimum mulighet til garderobe/tak over hodet og toalett ved samlingsplass.

Premier:

Uproposjonalt mye heder og ære. Vandrepremier til beste herre og dame i de tre lengste
løypene. I den korteste løypa er premier til alle som stiller til start på jaktstarten.

Korona:

Vanlige smittevernregler gjelder. Hold avstand. Vask hender. Bli hjemme ved sykdom.

