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Ganddal IL - Orientering 
 

Fremmøte Vigreskogen ved Nærbø. Skogen der mastene til gamle 
Rogaland radio står. Merket fra Fv44 (Nordsjøveien) ved 
søndre avkjørsel til Nærbø. Kart 
 

 

Parkering: 

 
Følg anvisning frå parkeringsvakter. Se kart over. 
Parkering ved samlingsplass for de med 3 eller flere i bilen 
(til det evt blir fullt der). Resten parkerer ved Nærbø 
gamle kyrkje (1,5km å gå til samlingsplass) og ved 
Vitengarden (2km). Ingen parkeringsvakter på de to 
plassene. Følg merking til samlingsplass. Parkering langs 
Fv158 Skjerpevegen og Fv156 Kviavegen er forbudt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kart: Vigreskogen 
Kartnorm: Sprint (ISSOM) 
Målestokk: 1:5000 
Ekvidistanse: 2 meter 
Kartet er trykket på vannfast papir (Teslin) 
Utgitt: 2012 
 

 

 Kartet er 5 år gammelt, og en del av vegetasjonen har forandret seg. De grønne 
partiene er stort sett bedre å løpe i dag da skogen her har vokst opp og åpnet seg 
litt. Mens i en del av de åpnere partiene, spesielt i områder hvor tegnet for 
«åpent område med spredte trær (symbol 404)» er brukt har det vokst opp en 
del undervegetasjon. Det er også noen plasser i disse områdene hvor det er både 
dårlig sikt og dårlig fremkommelighet. Løypene vil komme i kontakt med disse 
områdene, men det er forsøkt å unngå de verste partiene. 
 

Terreng: Sti-rikt skogsterreng. Deler av skogen er åpen lettløpt skog, mens enkelte andre 
områder har tettere vegetasjon ispedd åpnere gater. Løypene er helt fri for 
motbakker med stigning over 2 meter. 
Det er mange og tett mellom postene i enkelte områder – SJEKK KODER! 
 
NB 1! Flere av løypene krysser området ved samlingsplass. Vis hensyn og slipp 
frem o-løpere på farten. 
 
NB 2! Farlig myr øst på kartet er forbudt og farlig å passere. Ingen strekk legger 
opp til dette, men styr unna uansett. 
 

Start: Fleksistart fra kl. 17.00 til kl. 19.00. Start og mål ved samlingsplass. 
 

https://kart.finn.no/?lng=5.60688&lat=58.66389&zoom=13&mapType=normap&markers=5.60413,58.65833,r,Samlingsplass


Brytetid: Kl. 20.00 
  

Klasse/løype:  

Løype Klasse Lengde Poster 

B HA, HB 5750 m 27 

C H16, HC 5060 m 26 

D DA, DB, H40 4860 m 21 

E H50, H55 3990 m 22 

F H60, H65, H70 3390 m 19 

G D16, D40 3230 m 18 

H D50, D60, D65, D70, D75, H75 3050 m 18 

I HT, H80, D80 2670 m 16 

J DT 2440 m 14 

K DNY, HNY 1650 m 9 
 

  

Løpsleder: Erik Lima, tlf. 99556403, lima_erik@hotmail.com 
 

Løypelegger(e): Morten Bjerga Sundli, tlf. 95471949 
 

Løpsantrekk: Heldekkende unntatt hode, hals og armer. Tillatt med piggsko. 
 

Småtroll for barn: Ja. Startkontingent kr 20,-. Betales kontant 
 

Salg: Salg av drikke, kaker, vafler og annet 
 

Merknader: Kartet er i sprintnorm, så regelverket for løping på sprintkart gjelder.  
NB Vi får låne denne flotte skogen av Telenor, så vennligst ta med alt av rot og 
søppel. 
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