
PM – onsdag 18. september:  
Team SkogsOpplevelser ønsker velkommen til bedrifts-o-løp i Kleppeloen – på Klepp.  

Frammøte, parkering, samlingsplass:  
Samlingsplass i Kleppeloen. Finn parkeringsmuligheter i området ved Jærhagen Handlesenter 
– eller i industriområdet bort mot Verdalen. Se link til gule sider: 
http://kart.gulesider.no/m/n1ucW.  
Her finner du parkeringsmuligheter, samlingsplass – og fra hvor det er merket til 
samlingsplass. Skriv gjerne ut kartet og ta med viss du ikke er kjent. Se også vedlagte pdf-fil 
med kart over området.  
 
Før start; Sjekk startlisten og påse at du er oppført med riktig ID-nr., klasse og brikkenr. 
Dersom du oppdager feil, kontakt sekretariatet ved etteranmelding for å korrigere 
opplysningene. 
 
Start:  20 min å gå langs vei. (Ca. 1500 m) Se kartoppslag og følg merkebånd. Flexistart fra 

1700-1900. (Brytetid: 2000)  
Kart:   Sprint-Kart utgitt i 2013. Ekv.: 2 m. Målestokk 1:5000.  

 
Terreng: Svært variert: Beiteområder, høy skog, lav skog, park, veier og stier, tung skråli og 
bebyggelse (de to siste hovedsakelig de lengste løypene)  
Mange gjerder skal krysses i alle løyper, vis hensyn. De aller fleste er greit passerbare. Noen 
overganger er merket på kartet. Bruk disse.  
Beitedyr går ute, disse vil bli forsøkt jaget bort fra løpsområde i god tid før start.  
Annet:  Det anbefales å løpe med piggsko/o-sko og heldekkende drakt. (pga brennesler, 
tornebusker etc) Postene ligger svært tett, husk å sjekke koder.  
 
Husk at dyrket mark(mørk gul med svarte prikker) er forbudt område! Men, denne gang er 
det lovlig å løpe helt i kanten av dyrka! (ikke midt over!!!)  
 
Husk å registrere deg/lese av brikka etter målgang. (Også de som ikke fullfører.) 
 
Andre opplysninger:  

Løypelegger:   Oddvar Taksdal, SkogsOpplevelser 

Løpsleder:   Ørjan Ravndal, SkogsOpplevelser; (91596395) 

O-troll for barn:  Nei.    Barneparkering:  Nei.  

Salg:    Salg av brus/vann.  Toalettforhold:  Ett toalett tilgjengelig.  

Velkommen!  

Team SkogsOpplevelser Bedriftsidrettslag 

 
 
For løype- og klasseoppsett – se neste side:  
 
 

http://kart.gulesider.no/m/n1ucW


Løype- og klasseoppsett:   
Løype A:  HA    3640 m   23 poster 
Løype B:  HB    3340 m   21 poster 
Løype C:  DA, H16, HC   3210 m   19 poster 
Løype D:  DB, H40   2770 m   17 poster 
Løype E:  H50, H55   2380 m   20 poster 
Løype F:  H60, H70   2050 m   16 poster 
Løype G:  D16, D40   2040 m   20 poster 
Løype H:  D50-D70, H75, H80  1990 m   17 poster 
Løype I:  Herrer Trim   1780 m   16 poster 
Løype J:  Damer Trim   1560 m   15 poster 
Løype K:  Nybegynner   1050 m     9 poster  Kartet fåes før start.  
 

 


