
LØYPEKART HEMSEDAL UP N’ DOWN 2023

START HOLDESKARHEISEN
MÅL

MÅL FÝRI

CHECKPOINT RONI

CHECKPOINT TINDEN
CHECKPOINT TOTTEN

CHECKPOINT TURISTEN

PREMIEUTDELING SKISTUA

CHECKPOINT SENTRUM
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Portvakter:
1 - Stå ved kulen i løype 15 med �agg hvis noe skjer.
2 - Krysspunkt Roni, Tinden
3, 4 - Tindenheisen. Styre folk så de ikke står i veien for dem som 
          kommer ned mot heisen.
1 - Stå ved parken og melde fra hvem som kommer mot mål i radio
2,3,4 - Etter siste løper, styre folk til Turisten, info om å ikke kjøre ned 
5 - Toppen av Tinden
6, 7 - Bunn av Totten 2. Overgang til heisen, sikkerhet.
8 - På kulen over Fjellkafeen
9 - Skigaarden. Stå på forsiden av Skigaarden så ikke turister
      kommer seg ned i løypa 11-12.
10, 11, 12, 13 - Målområde - Ta av tidtakerbånd/Måle skilengde

Oppgaver
Vaktposter langs løypa

Oppmøte i bunn av Holdeskarsheisen (4-seteren) kl 07.00
Motta kart, crewvest og walki talki (+ evt. �agg).

På post senest kl 7.30 (bruker Holdeskarsheis + Roni eller Tinden + evt. Totten, alternativt kjør opp Holdeskarsveien).

Vakte løypa sånn at det ikke kommer skiløpere uten startnummer i løypa!
 (NB! Veslestølen/Skarsnuten/Skigarden gjester!)
- fortelle at det er renn. Morgenskikjøring avlyst!

Passe at alle løpere passerer tidtakersonen.

Passe på om det skjer noen skader/fall. Evt. tilkalle skipatruljen via walki talki eller tlf. 95063123, evt. sperre med ski på kryss foran skadet og �agge for de som kommer etterpå for å unngå kjedekollisjon.

Slippe løpere gjennom ned til Tottenheisen, når det ikke kommer løpere oppe ifra Totten.

Får beskjed om når siste løper er i gang og hvilke nummer det evt. er som kommer ned løypa. Når siste løpere passert dere gir dere beskjed videre over walki talki (ca kl 8.30). Beregnet at alle er i mål ca kl 08.45.

Når siste man har passert dere kan dere �erne evt. nett som sperrer for løpere fra Veslestølen/Skarsnuten/Skigarden eller på toppen av Totten. Rull de sammen og stell samlet for henting. 
NB! Vær oppmerksomme når dere kjører ned og krysser løypa - se opp for renndeltagere!

NB! ALLE hjelper til å ta ned bannere og nett i målområdet, 10 min etter at siste man har kommet i mål.

Walki talki + vest leveres i målbua i 2.etasjen etter renn er ferdig. 
Der ligger også goodibags til dere! �

TUSEN TAKK for hjelpen!!!

Spørsmål fra vaktposter, før og under rennet; 
Anneli tlf. 98887267

Rosa: åpne nedfarter
Blå: Åpne heiser
Grønn: Stengte løyper med netting i tilfelle noen kjører der.
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Total stopp sone i sentrumsløypa
Her vil det være totalt stopp
for alle kjørere, 
grunnet sikkerhet.

Stoppsonen starter ved myren
Ny start er i 90° svingen.

Tiden stoppes. 
Se blåmarkering


