
 

Confidential © 2014 Aker Solutions Page 1 of 2 
 

PM 
O-løp Voren (Sviland) onsdag 27.august 

 

Start 

Det er ca 15 minutter å gå fra samlingsplass til start, ikke maksimum 10 min som det står i innbydelsen. 

 

Salg 

Det blir salg fra boden ved fotballbanen, sjokolade, brus og is. 

 

Parkering 

Sviland idrettspark. Merket fra E39 ved avkjøring i søre enden av Bråsteinvatnet. Følg parkeringsvaktenes 

anvisninger. 

 
 

Terreng og løyper 
Sist vinter veltet mange trær som har medført vanskelig framkomst flere steder. Områdene som er 
vanskelige å passere som løperene kommer i kontakt med er tegnet inn med mørke-grønt på løpskartene. 
Det anbefales å løpe utenom dette. I tillegg er det noen nye hogstfelt i området. Disse er også tegnet inn på 
kartet der løpere kommer i kontakt med dette. Løypene går i variert terreng som veksler mellom åpen og 
halvåpen skog, hogstfelt, sti-rike områder og myr. Løypene er forsøkt lagt med moderat med stigning, ingen 
av løypene går opp på toppen i sør. Postene ligger tett flere steder så sjekk koder. 
 
Under utplassering av postene viser det seg nå at det er startet skogsdrift i området hvor løypene er lagt. 
Dette kan medføre at noen poster må kanselleres. Dette bestemmes etter befaring på løpsdagen, og vil i så 
fall bli markert med kryss over postene på gjeldende kart, og tydelige oppslag ved hengeren. Hold uansett 
god avstand til skogsmaskinene dersom de er i arbeid.  
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NB målestokk 1:10000 i løypene HA og HB. Ellers målestokk 1:7500. 
 

Løype Klasse km Poster 

A HA 5.8 18 

B HB 4.7 12 

C DA, H16, HC 4.3 13 

D DB, H40 3.9 10 

E H50, H55 3.7 11 

F H60 H70 3.4 11 

G D16, D40 3.1 9 

H D50-D70, H75, H80 2.8 10 

I HT 2.7 10 

J DT 2.5 8 

K DNy, HNy 2.4 8 

 

Løpere i løype K (nybegynnere) får kartene i sekretariat ved samlingsplass. 

 


