Skogsløpet 2022
Fredag:
Fredag samles vi til felles grilling i området rundt grillhytta (A), vi har i tillegg et telt hvis det
blir regn. Vi tenner grillen ca. kl. 18.00 – Alle som vil er velkommen, ta med egen mat og
drikke.
Påmelding for etternølere er åpen fram til kl 19 fredag og kl 10.45 på lørdag inne på
travbanen på MC-området (B) hvis du kjenner noen etternølere som vil delta likevel.
Lørdag:
Det er mye folk på travbanen og vi starter rett ved «vårt område» (C) kl 11.00. Det er
enkeltstart og to kjøreoppgaver inne på travbanen før vi skal ut i de store skoger på begge
sider av grensen.
Oppgave 1:
Når du har startet skal du kjøre til post 1 som er foran
speakertårnet. Her skal du kjøre sakte fram og stoppe slik
at fremste punkt på motorsykkelen er så nær en tenkt linje
mellom to stolper som mulig. Når sykkelen står i ro, måler
vi avstanden (tar fronten borti lina vi strekker over blir det
0 poeng)
Når vi har målt avstanden kjører du videre rundt travbanen
der du finner post 2
Oppgave 2:
Post 2 er balanse på planke (ikke helt rett). Solosykkel kjører rett på, sidevognsykkel skal ha
sidevognhjulet på planken. Ikke stopp, men kjør forsiktig videre.
Oppgave 3:
I løpet av løypa skal du stoppe og ta et bilde av sykkelen der det er vann i bakgrunnen (bruk
fantasien, vann finnes i mange former). Bildet skal vises ved utlevering av oppgaveark på
neste post.
Oppgave 4:
Skandinavisk motorsykkel museum er lunsjstopp og sted for neste oppgave. Du får utlevert
et ark med spørsmål som løses delvis med nedarvet mc-kompetanse og delvis med et besøk
inne i utstillingen. Svarark leveres før du forlater museet.
Løypa:
Løypa vi skal kjøre er ca 7 mil og går på lite trafikkerte veier på
begge sider av grensen. For de som føler behov for det, så
passerer vi Charlottenberg der systembolaget er åpent.
Løypa merkes med gule A4 ark med symboler
Venstre

Rett fram

Høyre

Travbanen:

A: Grillhytta
B: MC-parkering og hvor du finner teltet der du melder fra at du har kommet
C: Startområdet
Post 1: Kjør fram og stopp, kjør videre på signal
Post 2: Kjør gjennom posten, ikke stopp
Kjøringen inne på banen når du har startet. Kjør forsiktig, det er mye folk.
Inne på travbanen er det mulighet for å kjøpe seg mat og drikke. For ytterligere informasjon
om området, se på veterandagene.no på nett.

Skulle du få stopp:
Ring til:
Torbjørn Vik 909 73 218
Bjørn Hvaleby (ikke sidevogn): 969 02 361

Bankett:
Til slutt på lørdag er det bankett og
premieutdeling. Det foregår her:
Tid: 19.00
Adressen er
Skolevegen 18, 2240 Magnor

