
 
 

PM Kubbetjørn 
Onsdag 13. august 
 
Parkering: Parkering ved Øvre Gramstad på P-plasser til Dalsnuten/Kubbetjørn (ca. 0-
5 min. å gå til samlingsplass). Pass på at parkeringen ikke er til hinder for utryknings-
kjøretøyer. Vi oppfordrer til at flest mulig kjører sammen. 
 
Samlingsplass: Vi er så heldige å få låne området rundt Stavanger turistforenings hus 
på Gramstad. Ta vare på området, og rydd opp etter dere. Toaletter tilgjengelig i uthus. 
 
Terreng: Variert skogsterreng med en del myrer og halvåpne områder. Skogen varierer 
fra tette områder med krypfuru til lettløpt gran- og furuskog. Det er høyt gress i 
terrenget på denne årstiden som medfører at det stedvis er krevende å løpe og at 
mindre stier kan være utydelige.  
 

 
 
Det er dyr på beite og gjerder som skal krysses. Vis hensyn og benytt gjerdeoverganger 
om mulig.  
 
Kart: Normal (ISOM), utgitt 2014. Målestokk 1:7500 for alle løyper. Ekvidistanse 5 
meter. Kartoppslag på samlingsplass.  
 
Start: Det er 20-25 minutter (1400m) å gå til start fra samlingsplass. 

• Det er løse postbeskrivelser på start til alle klasser. 
• Postnummer 66 er benyttet på dette løpet til informasjon. 
• Nybegynnerløype fås før start i sekreteriat.  

 
Mål: Målpost er før kryssing av vei sør for samlingsplass. Husk målregistrering i 
sekreteriat på samlingsplass.   
 
  



 
 
 

Løype Klasse Lengde Antall poster 
A HA 4,9  km 15 
B HB 4,4  km 15 
C DA, H16, HC 4,2  km 12 
D DB, H40 3,9  km 12 
E H50, H55 3,7  km 10 
F H60-H70 3,5  km 12 
G D16, D40 3,1  km 11 
H D50-D70, H75, H80 2,8  km 11 
I HT 2,6  km 12 
J DT 2,5  km 11 
K Dny, Hny 2,3  km 11 

 
 
 
FINN FRAM dagen: Vi tilbyr en egen N-løype for alle som ønsker å prøve seg med kart 
og kompass. 
 
Småtroll: Fra samlingsplass, startkontingent kr 20,-. 
 
 

Sandnes Idrettslag ønsker dere en 
god tur i skogen 
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