
KLUBBMESTERSKAP B&OI ORIENTERING 16.9.2008
PRI-O-LØP,  PM
Årets tetteste og mest spennende løp? 
Fra Bueskytterbanen ved Arlia, Soløyvatnet, start cirka klokken 17.00 – 18.00.
Sjekk startlista på http://www.bodo-orientering.no/ for din eksakte starttid. Det er 100 meter å 
gå til start.

Alle som vanligvis springer Saltenkarusellens 3-/4-/6-km løyper deltar i samme løype. De 
antatt beste starter sist, som en omvendt jaktstart. Første løper i mål vinner.
Løypelengde 3,6 km. Nivå: grei og enkel løype ,men som noen vet: i et vanskelig terreng. 
Lite stigning. Derfor: alle skulle ha muligheter. Dette kan gå nokså fort, eller ikke.

Løpsleder er Anders Kure. Han står for den berømte PRI-indeksen (detaljer: se 
http://bom.bodo-orientering.no/2007/nyhet-05-2007.html) og har laget startlista. 
Alle løperne er beregnet til å komme i mål klokken 18.30.

Løypelegger er Carl Bamse Bjørseth. Han har gjort et grundig arbeid, og lagt en elegant 
løype. Som Platon og andre greske filosofer mener han at teori er sannere enn virkeligheten. 
Dvs: når kartet og terrenget ikke stemte, har han tilpasset terrenget. Inngrep er gjort både 
med ljå og greinsaks. Løperne ser hverandre både her og der i løypa, og det benyttes 
internasjonale metoder for spredning underveis – det blir spredning etter 540-metoden, jf. 
årets VM i Tsjekkia. Den kan ha en viss likhet med denne figuren:

Derfor: pass på å ta postene i riktig rekkefølge! 
Det blir (dagen etter…) kontroll med 
diskvalifikasjon av dem som ikke leser tallene 
riktig…

Hvis du kommer for seint til start, får du løpe når 
du kommer (men da ligger du jo dårlig an)

Premiering til de beste.

Hvis alle løperne komme i mål innenfor 5 minutter, 
anses Bamse og Anders for  
klubbmestere.

Løpet er også åpent for dere som ikke er klubbmedlemmer, andre klubber får gjerne kåre 
sine mestere, hvis de vil.

Parkering må delvis skje langs veien, så samkjøring er en god ide.

Finner du ikke navnet ditt på startlista (fordi du ikke har fått noen PRI) eller er sterkt uenig i 
den beregnede PRI, må du henvende deg til løpsleder i tide.

PUBLIKUM vil finne stor glede i en frisk sistepost og tette oppgjør mot mål. Ta med 
heiagjeng! Det gjelder å være der på rett tidspunkt (en gang rundt akkurat klokken 1830).

Det blir også kortere løyper på C-nivå og nybegynner-nivå 
med vanlig, selvvalgt starttid.

For noen kan det kanskje bli slik?

http://bom.bodo-orientering.no/2007/nyhet-05-2007.html

