Informasjon til deltakere i Soria Moria til Verdens Ende 2017

Det er nå bare få dager til vi kan ønske velkommen til start i Soria Moria til Verdens Ende for aller første
gang. Som arrangører er vi både spente og nysgjerrige på hvordan arrangementet blir mottatt, men
mest av alt gleder vi oss til løpsdagen!
Start :
Soria Moria til Verdens Ende (SMVE) lørdag 27.mai kl 10.00 på Soria Moria Hotell. Det er
toalettfasiliteter og tilgang på vann, kaffe og te inne på hotellet.
Sande til Verdens Ende (SVE) lørdag 27.mai kl 21.00 ved Franzefoss bruk i Hanekleiva i Sande på riksvei
319. Her er det ikke toalett tilgjengelig.
Startnummerutdeling:
Fredag 26.05 kl 17-21 og lørdag 27.05 kl 8.30-9.30 på Soria Moria Hotell for SMVE
Lørdag 27.05 kl 19.30-20.30 ved start i Hanekleiva, Sande for SVE (kan også hentes ut på Soria Moria på
fredag om ønskelig)
Løypa:
Løypa blir ikke merket i terrenget, med unntak av ut fra start hvor det henger røde og hvite merkebånd i
de første 2.8 km, ned til Bogstad camping. Dere må selv laste ned siste oppdaterte GPX-fil fra
http://soriamoriatilverdensende.com/no/about/routes.html og/eller kart som snart vil ligge klare for
nedlasting på samme sted. (NB: Ikke bruk sporet «SMVE_Test_Run_2016» som ligger på
Lommekjent.no!)
Etter flere runder med testløping, er det gjort en del justeringer på traseen som medfører mindre asfalt
og mer sti/traktorvei/grusvei enn det var ved prøveløping høsten 2016.
Vi har følgende sjekkpunkter der passeringstider blir registrert for hhv SMVE/SVE:
Start SMVE 100-miles Soria Moria
Drammen (bybrua)
Hanekleiva (matstasjon+drop-bag)

0 km
45.9 km
78.2 / 0 km

NB: stenger kl 03.00 den 28.05

Hvittingen
Hengsrød(matstasjon+registrering)
Tønsberg ( matstasjon)
Vrengen-brua
Verdens Ende

82.5 / 4.4 km
109.1 / 31.0 km
129.4 / 51.2 km
145.1 / 66.9 km
161.2 / 83.0 km

Tracking:
Alle løperne blir utstyrt med en «tracker» som festes på løpesekken rett før start. Det gjør at arrangører
og hjemmesittere har anledning til å følge med på deres bevegelser underveis i løpet, og det gjør også at
vi som arrangører har mulighet til å ringe dere dersom dere er helt på «villspor». Trackerne har også en
nødknapp som kan aktiveres dersom dere virkelig trenger hjelp.
Obligatorisk utstyr:
Vi viser til hjemmesiden vår http://soriamoriatilverdensende.com/no/about/race/obligatory.html for en
detaljert liste over påkrevet utstyr som skal bæres av løperen under hele løpet.
Matstasjoner:
Det vil bli tre enkle servicestasjoner: I Sande/Hanekleiva etter 78.2 km (= Start Sande til Verdens Ende),
på Hengsrød etter 109.1 / 31.0 km og i Tønsberg ved 129.4 / 51.2 km. Her vil det tilbys vann, saft, kjeks,
cola, bananer, appelsiner, sjokolade, nøtter, samt varm mat på Hengsrød.
NB: Matstasjonen i Hanekleiva må passeres innen kl 03.00 for at det skal være realistisk å klare
maksimaltiden for SMVE, og vil derfor ikke være bemannet etter dette tidspunktet.
Bagasje:
Vi frakter en bag for deltakere fra start til mål på SMVE 100 og SVE 50. Bagen må merkes med navn og
startnummer og MÅL og innleveres i startområdet senest kl 9.45 for SMVE og senest kl 20.45 for SVE.
Drop-bag:
For deltakere på SMVE 100 er det mulig å sende en drop-bag til Sande. Den må merkes med navn,
startnummer og SANDE. Bagen kan senere hentes ut i målområdet på Tjøme. Drop-bag innleveres i
startområdet, senest kl 9.45.
Nødnummer:
Dersom du skulle få problemer underveis, eller ha behov for å kontakte arrangøren kan du ringe
løpsleder på 95134742. Det er også en knapp på trackeren som vil kalle opp samme telefonnummer
dersom den aktiveres.

Utøvers ansvar og risko:
Vi minner om at utøver deltar på eget ansvar og for egen risiko, og må selv ta seg til mål ved eventuelt
brutt løp.
Overnatting:
Soria Moria hotell tilbyr rabattert overnatting inkludert frokost til deltakerne:
Per person per døgn i enkeltrom: NOK 750,Per person per døgn i twinbed rom (2 pers./rom): 450,Overnatting bestilles på heed@soriamoria.no evt tlf 23 22 25 10 (oppgi «deltaker i SMVE/SVE» for rabatt)
Sportsbuffet på Soria Moria Hotell:
Sportsbuffet serveres fredag 26.mai kl 19-21 til kr 300,- per person for 2 varmretter, suppe, salatbuffet, frukt
samt dessert. Buffet bestilles hos info@soriamoriatilverdensende.com eller monakje@gmail.com innen
mandag 22.05.
Trafikkregler:
På enkelte steder i løypa, som ut i fra start, gjennom Drammen, ved passering av Hanekleiva, gjennom
Tønsberg og rett før Vrengen brua løpes det langs vei og vei skal krysses. Vi ber løperne være spesielt
aktsomme ved kryssing av vei. Vanlige trafikkregler må overholdes. Ved løping langs vei skal det løpes på
venstre side av veien og der hvor det er gangveier og underganger er det påbudt å bruke disse. Ved løping
om natta (21-06) skal løperne ha på seg godt synlig refleks (synlig både forfra og bakfra).
Transport:
Løperne må selv ta seg hjem fra Verdens Ende. Det er begrensede muligheter til kollektivreiser fra Verdens
Ende til Tjøme sentrum på søndager. Fra Tjøme sentrum til Tønsberg går det enkelte busser. Fra Tønsberg til
Oslo går det buss og tog.
Premieutdeling:
Alle som fullfører innen tidsfristene på 36 og 25 timer får løpets deltakermedalje. I tillegg er det premie til de
tre beste i dame- og herreklassen på hver distanse. Premieutdeling ca kl 11 søndag 28.mai.

VELKOMMEN TIL DET ALLER FØRSTE SORIA MORIA TIL VERDENS ENDE
VI ØNSKER ALLE LØPERE LYKKE TIL PÅ REISEN FRA OSLO TIL TJØME!

Vennlig hilsen
Mona Kjeldsberg og Einar Iversen

