
Jubileumsstafett - 10 etapper

Kongsberg - Eiker - Drammen
Lørdag 11. juni 2022

75 år+1
Buskerud Orienteringskrets kunne feire 75 år i 2021, og hadde planlagt jubileumsstafett fra Kongsberg - 

gjennom Eikerbygdene - til Drammen. Som følge av coronasituasjon ble stafetten utsatt til 2022.
Stafetten er arrangert tre ganger tidligere: 1952 - 1971 - 1996. 

Det er klubbene Kongsberg OL - Eiker o-lag - IF Sturla som står som arrangører  
sammen med Buskerud Orienteringskrets.

Stafetten tar sikte på at ulike aldersgrupper og begge kjønn skal være representert.
Stafetten er en «gjennomgangsstafett», men med to parallell-etapper ved start og mål.

Etappe Lengde Tid Veksling Arena
1/2 (B) 2x3 km 25 min 09.00 Gamlegrendåsen skole. Parallell-etapper.
3 10 km 70 min 09.25 Gamlegrendåsen skole, Kongsberg
4 (B) 7,5 km 50 min 10.35 Fiskumparken, Darbu
5 (C) 6,5 km 50 min 11.25 Ormåsen
6 (B) 5,5 km 35 min 12.00 Hokksund, parken gamle sorenskrivergården
7 8,5 km 55 min 12.55 Årbogen, Krokstadelva
8 5 km 40 min 13.35 Aronsløkka, Drammen
9/10 2x3-4 km 35 min 14.10 Landfalltjern, Drammen. Parallell-etapper

Begge kjønn skal være representert i stafetten, minimum 3 løpere av hvert kjønn. 
To av løperne skal være under 17 og/eller over 50 år. Stafetten er åpen for sammensatte lag, både for 
ordinære o-lag og bedriftsidrettslag. Det konkurreres i en klasse. Heder til klubb med flest lag!



DELTAGENDE LAG
Vi åpner for at «alle lag» kan delta, heri ligger da 
naturligvis bedriftsidrettslag. Videre åpnes for 
sammensatte lag – både fra ordinære o-lag og andre 
lag. Det konkurreres imidlertid kun i en klasse, 
uavhengig av form for sammensatte lag.

START - MÅL
Start Gamlegrendåsen skole, Kongsberg kl. 09.00. 
Fellestart 1/2. etappe. Start 3. etappe når begge 
løpere 1/2 er i mål. Beregnet mål Landfalltjern, 
Drammen ca kl. 14.45. 

ETAPPER - FELLESSTARTER –  
SAMMENLAGT  TID/VINNERLAG
Etter etappeoversikten er angitt B og C - nivå på 
enkelte etapper, og ca lengde på etappene.
På alle etapper blir det fellesstarter fra ca. 10 - 20 
min etter at første lag har passert.
Det laget som akkumulert sammenlagt har best tid, 
utropes som vinner av stafetten, uavhengig om de 
har gått ut på eventuelle fellesstarter. 
For etappene 1/2 samt 9/10 regnes dog tiden for 
den løper som kommer sist inn, og målgang for laget 
når den siste av løperne på etappe 9/10 er i mål. 
Begge etapper 9/10 starter når 8. etappe kommer 
inn til veksling. 
Resultatlista for øvrig også etter sammenlagt tid 
etter samme prinsipp som over.

KART
Alle kart er i målestokk 1:7.500 eller 1:10.000. 
Utgivelsesår noe forskjellig.

TERRENG
Terreng av varierende karakter. Fra Kongsberg mot 
Ormåsen middels kupering og stort sett lettløpt. 
Etappe fra Ormåsen gjennom Hokksund mot 
Årbogen blanding av skog og bebyggelse, noe stirikt 
terreng. Noe mer krevende og kupert fra Årbogen 
mot Aronsløkka og Landfalltjern. Siste etapper ved 
Landfalltjern stirikt terreng med moderat kupering 
og middels løpbarhet.
Nærmere beskrivelse av de enkelte etapper med 
nøyaktig lengde, løpbarhet og målestokk på kart 
kommer i informasjon på Eventor.

FREMMØTE/TRANSPORT
Det er merket til samtlige start - vekslingssteder 
- mål på hovedveier fra Kongsberg – gjennom 
Hokksund sentrum – til Drammen.
Klubbene er selv ansvarlig for all transport. All 
parkering skjer i nær tilknytning til de enkelte start- 
og vekslingssteder samt mål.

ARENAER
Arenaene/vekslingsstedene har begrensede 
fasiliteter. For vask gjelder våtklutmetoden på 
samtlige etapper. Toalettadgang kun på enkelte 
arenaer (kommer i PM). På arena Landfalltjern, 
Drammen tilbys salg av kioskvarer. Ellers er det 
butikker/kiosker i nærhet ved de fleste arenaer og 
underveis på strekningen Kongsberg – Drammen.

PREMIERING
Premier til de 3 beste lagene. I tillegg uttrekkspremier 
på enkelte etapper. Heder og ære til klubb som 
stiller flest lag (gjelder ”rene” klubblag) - med utstyr 
fra Emit i premie. Lagene må ha fullført, og ved likt 
antall lag tildeles premien til klubben med best 
plassering.

HOVEDKOMITE
Hans R. Bakken (løpsleder) - Eiker o-lag, Bjørn 
Haavengen - Kongsberg OL og Nils Inge Brurberg 
- IF Sturla. Linda Verde representerer Buskerud 
Orienteringskrets.
Teknisk delegert/TD: Jörgen Mårtensson, Modum OL.

INFORMASJON
Nærmere informasjon og PM legges ut på Eventor 
etter hvert som stafetten nærmer seg. 
Det beregnes at all informasjon skjer digitalt. 
Løpsresultater publiseres løpende online.

PÅMELDING/ETTERANMELDING
Påmelding innen tirsdag 7. juni 2022. Etteranmelding 
senest innen torsdag 9. juni kl. 18.00.
Startkontingent per lag kr. 2.000,-. Tillegg ved 
etteranmelding kr. 500,-. 
Emit-brikker benyttes for elektronisk kontroll 
og tidtaking. Brikkenummer må oppgis ved 
lagoppstilling. I begrenset grad vil det være mulig å 
leie Emit-brikke av arrangørene. 

LAGOPPSTILLING
Lagoppstilling skal registreres i Eventor senest kl. 
18.00 fredag 10. juni. Klubbene er ansvarlig for å 
følge de krav m.h.t. kjønn og aldersgrupper som er 
satt. Klubbene kan fritt velge hvilke etapper løpere 
tildeles for å oppfylle kravene.

VELKOMMEN
Buskerud Orienteringskrets og arrangør- 
klubbene ønsker velkommen til et ”godt, gammel-
dags” stafettopplegg.

3.4.2022/hrb


