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 Kart Sammensatt kart i A3-størrelse av kartene Giske og 

Varatun/Rundeskogen. 

Målestokk 1:4000, ekv. 2 m. Synfart på de nyeste delene i 
2011 og 2012.  

 
Terreng/ 

løyper 

 

Løypene er noe lengre enn standard oppsett. 
 

Nordre del av terrenget er åpent med mange detaljer og har en 

del stigning. Barskog, lauvskog og åpne partier med gress. 
Lettløpt. 

Det midtre partiet, på den gamle Varatun søppelplass, er flatt 
med mye veier og stier. Stiene kan være noe utydelige. Åpne 

områder på kartet, gult/lysegult, har stedvis tett 
undervegetasjon med bringbærris, ormegras og geiterams. 

Noe barskog. Krevende orienteringsmessig. 
Det søndre skogsområdet er flatt og stirikt. Barskog og 

lauvskog. Mye ormegras i deler av det hvite områder på kartet. 

Lettløpt. 
De lengste løypene har innslag av gateorientering. 

 
Hagegrønne felt på kartet er forbudte områder å krysse 

utenom sti/vei. Dyrka mark er forbudt område. 
Det er mange poster i hver løype og stedvis er det tett mellom 

postene. Husk å sjekke postkodene.  
NB! Vær obs når en passerer trafikkerte veier. 
 

Start I nordre del av kartet, ca 10 min fra samlingsplass. NB! På 

grunn av beliggenhet kan en ikke beregne å starte før kl 17:00 
                   
Starttid Fleksistart fra kl. 17:00  til kl. 19:00  

Brytetid 20:00  
Klasser/løyper Løype A   HA               6,2 km 

Løype B   HB               5,4 km 
Løype C   DA,HC,H16   5,1 km 
Løype D   DB, H40       4,4 km 
Løype E   H50,55         4,2 km 
Løype F   H60-H70      3,8 km 
 

Løype G  D16, D 40   3,9 km 
Løype H  D50-D70,  

              H75,H80     3,6 km 
Løype I   HT              3,4 km 
Løype J   DT              3,0 km 
Løype K  Hny, Dny     2,4 km 

Toalettforhold På skolen ved samlingsplass NB! Ikke inn på Piggsko! 
Barneparkering Nei 

O-troll  Ja. Startkontingent kr 10,-. 
Salg Brus, kaker 

Parkering På grusbanen v/Giskehallen. Følg parkeringsvaktene 
anvisning. Merket fra RV 509. Merket gangvei til samlingsplass 

på Smeaheia skole. Se egen info i Innbydelsen: 
http://www.bisori.org/innbydelser/2012/innb0822.pdf 
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