
PM – onsdag 23. april, 2014: Njåfjell(Lye) 

Time Kommune og Team SkogsOpplevelser BIL ønsker velkommen til bedrifts-o-løp på 

Njåfjell – på toppen av Lye – ved Bryne (i Time Kommune).  

Frammøte, parkering, samlingsplass:  
Samlingsplass ved barnehagen på toppen av Lyefeltet. Samlingsplass blir i området rundt 
barnehagen og blir ikke tilgjengelig før etter kl 16.30 når barnehagen stenger.  
Viser ellers til info i innbydelse. Følg anvisning fra Parkeringsvakter.  
 
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:  500 meter sørover langs vei Se kartoppslag og følg merkebånd. Flexistart fra 1700-

1900. (Brytetid: 2000)  
Mål:     Målpost er før kryssing av vei nordvest for samlingsplass. Husk målregistrering i 

sekreteriat.  Se også eget kartoppslag. 
Kart:   Ordinær kartnorm. Utgitt 2006. Målestokk: Løype A-D 1:10000, Løype E-J 1:7500 

Løype K (Ny) 1:5000  
 

Terreng: For det meste svært lettløpte beiteområder(mørkegul farge på kartet) og noe 
utmark som ikke har blitt beitet på mange år – og dermed nå forholdsvis dårlig løpbarhet. 
(stort sett lys gul raster) Det foregår en del byggeaktivitet i området. Løypene vil ikke berøre 
noen av disse områdene. Nytt byggefelt og anleggsområde er grovt inntegnet på kartet. Det 
finnes en del utydelige tråkk og småstier som ikke er inntegnet på kartet.  
Mange gjerder skal krysses i alle løyper, vis hensyn. Det er flere gjerdeoverganger på kartet. 
Bruk disse!! Beitedyr kan gå ute i deler av området. Vis hensyn!   
 
Husk å registrere deg/lese av brikka etter målgang. (Også de som ikke fullfører.) 
 
Andre opplysninger:  

Løypelegger:   Oddvar Taksdal, SkogsOpplevelser.  

Løpsleder:   Ragnhild B. Berntsen, Time Kommune BIL 

 

Velkommen!  

Time Kommune og Team SkogsOpplevelser Bedriftsidrettslag 

 
 
For løype- og klasseoppsett – se neste side:  
 
 



Løype- og klasseoppsett:   
Løype A:  HA    6050 m   18 poster 
Løype B:  HB    5140 m   12 poster 
Løype C:  DA, H16, HC   4590 m   14 poster 
Løype D:  DB, H40   4220 m   11 poster 
Løype E:  H50, H55   3740 m   12 poster 
Løype F:  H60, H70   3580 m   11 poster 
Løype G:  D16, D40   3540 m    9 poster 
Løype H:  D50-D70, H75, H80  3350 m    9 poster 
Løype I:  Herrer Trim   3200 m    8 poster 
Løype J:  Damer Trim   2670 m    8 poster 
Løype K:  Nybegynner   2040 m    7 poster   
 
 

 


