
Innbydelse til Vestfold Sykkel-O festival 

lørdag og søndag 8 og 9 Oktober 2022 

Botne Skiklubb inviterer til 3 Sykkel-O løp med Sprint, 
Mellomdistanse og avslutter med Langdistanse med 
fellesstart søndag. 
Har du ikke prøvd Sykkel-Orientering, så er dette en god 
mulighet for deg å prøve i en av B, C eller N løypene, da disse 
er beregnet for de som ikke har så mye orienteringserfaring. 
Det er også egen klasse for El-sykkel. 
 
Første løpet er Sprint i Essoskogen, som ligger mellom Tønsberg og Horten. 
Dette er et stirikt nærområde på morenejord, som gir god syklbarhet og høy 
fart.  
Andre løpet går i Bergskogen og i boligområdene ved Gullhaug i Holmestrand 
og i området ved Botnestua i Holmestrand kommune. Her er det  
Tredje løpet går i Bergskogen og østre deler av Botnemarka og i år vesentlige 
kortere løyper enn i fjor og vil i år gå på Sykkel-O kart i 1:15000 
Løp 2 og 3 har stirikt terreng med god syklbarhet og noe boligområder 
 
Start og frammøte: 

1. løp Sprint Merket fra Fv 311 mellom Tønsberg og Åsgårdstrand og 
parkering er ved Esso raffineriet ved Slagentangen. Første start kl 10.00, 
på samlingsplass. Individuell start. Ingen toaletter. 

2. løp Mellomdistanse merket fra Fv 315 ved Gullhaug og parkering ved 
Botnestua, Botne SK sitt klubbhus. Førte start kl 15.00. 10 min å sykle til 
start. Individuell start. WC, garderober og dusj. 

3. løp Langdistanse samme sted som over. Første start kl 11.00. 10 min å 
sykle til start. Fellesstart. Ingen gafling. WC, garderober og dusj. 
For løp 2 og 3 starter løype 5 rett i nærheten av arena. 

 
 
 
 
 
 
 



Klasser og Løyper: 

Løypenr: Klasser: 1. Løp 
lørdag 

2. løp 
lørdag 

3. løp 
lørdag 

1 H17-20, H21, D17-20, D21, H40, 
H50 

4km 7 km 15km 

2 H15-16, D40, D50, H60, EL-Sykkel 3,5km 6km 10km 

3 D15-16, D60, H70, AK-Åpen 3,5km 6km 8km 
4 D/H13-14, B-Åpen-Lang (enklere 

orienteringsmessig, for syklister) 
3km 5km 7km 

5 D/H-12, C-Åpen 10-16, C-Åpen 
17-, N-Åpen 

2km 3km 4km 

 
Påmelding: 
Påmelding i Eventor innen Mandag 3.10.2022 kl 23.59, eller på e-post til: 
hansjorgen@benhamkvale.com 
Det benyttes Emit Touch-Free. Kartstativ og Emittag kan leies. 
Kartstativ kan kjøpes av Intersport Brandbu for 850kr/stk, send e-post til 
ovenstående e-postadresse ved kjøp. 
 
Startkontigent: 
For 17 år og eldre 200kr/løp. 
For 16 år og yngre 150kr/løp. 
Tillegg for etteranmelding er 50% av ordinær startkontigent. 
 
Overnatting: 
Holmestrand Fjordhotell var dessverre fullbooket og derfor blir det dessverre 
ikke Pizza-buffet i år, men vi kommer sterkere tilbake neste år. Men det er lov å 
sjekke om det finnes ledige rom. 
 
 
Premiering 
Sammenlagtpremiering for for 13 år og opp til og med D/H17, for alle andre 
trekkes det ut 3 utrekkspremier, hvor hver start gir 1 lodd. 
Alle startende i aldersklasser opp til og med 12 år samt N2-åpen 10-16 og C-
åpen 10-16 premieres for hvert enkelt løp. 
 
Tidtager: Hans Jørgen Kvåle, tlf: +47 419 29 199, 
hansjorgen@benhamkvale.com  
Løpsleder og løypelegger:  
Yngve Mobråthen, Botne SK, O-gruppe: +47 481 52 071 
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