
PM  
O-løp, Krossberg, onsdag 20.august   
 
Stavanger kommune BIL ønsker velkommen til o-løp på Krossberg (mellom Stokkavannet 
og Hålandsvannet i Stavanger kommune). Løpet er ordinært rankingløp – se 
løypelengder og poster nedenfor. Samlingsplassen er på Speidermarka og start og mål er 
på selve marka. Oppvarming på sti nord for start er ikke tillatt.  
 
Terrenget er variert og dekker de fleste terrengtyper med: 

- Halvåpent kystlandskap med furuskog 
- Gammel halvåpen skog med mye greiner og veltede trær 
- Åpen og lettløpt skog med innslag av undervegetasjon 
- Faste gode grusveier som innbyr til god fart 

 
Terrenget deles av Krossbergveien. Det blir kryssing av veien for alle løyper. Veien er 
ikke sterkt trafikkert, og det vil ikke bli satt ut vakter siden krysningspunktene varierer. 
Vær derfor oppmerksom på trafikk når du krysser veien. 
 

 
 

Det er mange poster i terrenget og de kan ligge tett - sjekk derfor postkodene! 
 

LØYPE KLASSE KM POSTER 

A HA 4,7 23 

B HB 4,6 20 

C DA, H16, HC 4,1 19 

D DB, H40 3,7 18 

E H50, H55 3,5 19 

F H60-H70 3,3 19 

G D16, D40 2,9 15 

H D50-D70, H75, H80 2,7 17 

I HT 2,7 15 

J DT 2,5 12 

K DNY, HNY 1,9 9 

 
Nybegynnerløyper:  
Nybegynnere får kartene ved ved startboksene på samlingsplassen. 
 



 
Parkering 
Parkeringen ved Krossbergveien er vanskelig, og vi mener det ikke er mulig å parkere 
alle langs veien og på tilliggende parkeringsplasser. Følg parkeringsvaktenes anvisninger. 
 
Følgende tiltak settes i verk: Ved avkjøringen på Revheimsvegen på Sør-Sunde (fv 
509) vil bare biler med minst fire personer slippes inn for parkering på og ved 
Krossbergveien. Øvrige biler må parkere to steder: Fellesparkeringen ved 
transformatorkiosken like vest for Madla Amfi (ca. 25 min. å gå, 5-10 min å sykle) eller 
Revheim kirke (20-25 min å gå via gravlunden og Alvarsteinvegen – merket gjennom 
gravlunden til Alvarsteinveien) Se kartet nedenfor: 
 

 
 
Vi oppfordrer flest mulig (som har anledning) til å bruke sykkel 

 
Generelt:  
- 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.  

- Kryss av for oppmøte før du går til start  



- Husk å registrere brikken ved startboksen før du løper ut!  

- Husk at du løper på eget ansvar. For din egen sikkerhets skyld anbefaler vi at du tar 

med en sekk eller bag med navn til samlingsplassen.  
  

Salg og småtroll 
Det blir salg av brus, kaffe og kaker på samlingsplassen. Småtroll opereres fra 
salgsboden i gapahuken 

  


