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Sandnes IL ønsker velkommen til bedrifts o-løp i Rogaland Arboret. 
 
Samlingsplass ved innerste parkering i Arboretet. 
 
Parkering på parkeringsplassen ved Rogaland Arboret og langs hovedveien. 
Følg anvisning fra P-vakter ( med gule refleksvester ). 
P-avgift kr. 30,- betales kontant til vaktene; ha eksakt beløp klar. 
 
Start : Merket til start sørover fra samlingsplass. 5 minutters gange. 
 
Kortløp  – kartet fås i startøyeblikket. 
 
Kart : Sprint (ISSOM). Målestokk 1:5000 ( løype A,B,C ) , 1:4000 ( resten ), Ekv. 2,5 meter 
Kartet er i sprintnorm, så regelverket for løping på sprintkart gjelder. 
 
Terreng/løyper: 
Arboretet er et område som er opparbeidet med mange stier, plen områder og 
skogsområder som er beplantet med veldig mange forskjellige busker og trær.  
Vi er veldig glade for å kunne få lov til å arrangere løp i dette flotte område.  
I den forbindelse ber vi alle være varsomme underveis.  
Løyper krysser over plenområder. Vi  oppfordrer de som ikke har veldig hast om å løpe rundt 
på sti for å unngå at vi lager tråkk i plenene (kanskje det svarer seg) . 
 
Det er mange poster i området. De kan ligge veldig tett  lurt å sjekke koden! 
 
Benker&bord ( markert på kartet med symbolet X ) langs stier og på åpne områder er 
flyttbare, og avvik mellom markering på kartet og plassering i terreng forekommer. 
 
ALLE løyper krysser P-plass på vei til siste post. Vis hensyn og vær obs ! 
 
Løype- og klasseoppsett: 

Løype  A HA 3,6 km    21 poster 1:5000 

Løype  B HB 3,4 km    20 poster 1:5000 

Løype  C DA, HC, H16 3,2 km    18 poster 1:5000 

Løype  D DB, H40 2,7 km 19 poster 1:4000 

Løype  E H50, H55 2,5 km    19 poster 1:4000 

Løype  F H60, H70 2,2 km    14 poster 1:4000 

Løype  G D16, D40 2,0 km 13 poster 1:4000 

Løype  H D 50-70, H75, H80 1,6 km    12 poster 1:4000 

Løype  I H Trim 1,9 km    11 poster 1:4000 

Løype  J D Trim 1,9 km     9 poster 1:4000 

Løype  K H NY, D NY 1,5 km    8 poster 1:4000 

 
SI’s turorienterings konvolutter selges i kiosken. 
 

Velkommen til Rogaland Arboret og rykende ferskt sprintkart! 
 
  



 


