
Statens vegvesen BIL 
Innbyr til bedrifts-o-løp 

Onsdag 16. mai 2018 
 

Løpssted: Krossberg 

Løpstype: Rankingløp  

Kart: Krossberg, utgitt 2014 
Kartnorm: Sprint (ISSOM) 
Målestokk: 1:5000 
Ekvidistanse: 2,5 meter 
Terreng: Relativt flatt/småkupert skogsterreng med en del 
stier.  

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

Brytetid: Kl. 20.00 

Klasse/løype: Iht. standard løypelengder 

Fremmøte: «Speidermarka» ved Stokkavatnet. Kart 
Med sykkel: Mulighet å følge turvei langs Stokkavatnet til samlingsplass. 
Sykkelparkering på samlingsplass.  
Med buss: Nummer 2 og 3: Avstigning ved trafo i sørenden av Stokkavatnet. 
Busstoppet heter Madlaforen. 2,7 km til samlingsplass. Eller avstigning på Sunde 
sør for Krossbergveien. Busstoppet heter Sundetunet. 2 km til samlingsplass. Se 
kart i PM. 

Parkering: Bil: Det er veldig begrenset mulighet for parkering nært samlingsplass. Vi 
oppfordrer til å sykle, bruke buss eller kjøre flest mulig i hver bil. Parkeringsplass 
for biler ved trafo i sørenden av Stokkavatnet, 2,6 km til samlingsplass, ved 
Revheim kirke og Revheim skole 2,3 km til samlingsplass eller langs 
Krossbergveien. Følg anvisning fra parkeringsvakter på Krossbergveien. Merka fra 
rv. 509 ved rundkjøring ved Essostasjonen på Sunde. Se kart i PM. 
Det er egnet for barnevogn til samlingsplass. 

Startkontingent: Alle klasser 
Etteranmelding 

kr 90,- 
kr 140,- 

Aktive løpere: Aktive som løper for bedriftsidrettslag kan delta på lik linje med bedriftsløpere og 
få rankingpoeng og sesongpremie. Startkontingent som for bedriftsløpere. Aktive 
under 30 år kan delta utenfor konkurranse med startkontingent kr 40,-. 

Påmelding: Se artikkel om påmelding under «Oppmenn» på bedriftsorienteringens 
hjemmeside. Påmeldingen skal inneholde løper-ID, navn, klubb, klasse og 
brikkenummer. 

 Påmeldingsfrist: Onsdag 9. mai 

 Sendes til: Statens vegvesen Rogaland BIL v/ Svein Sivertsen 
E-post: svein.sivertsen@vegvesen.no 

Betaling: Kontonr. 3201 34 14997 
Klubbens navn må vise på innbetalingen. 

Løpsleder: Martin Blystad, 90512328, martin.blystad@vegvesen.no 

Løypelegger(e): Erik Lima 

Førstehjelp: Sondre Gjersdal Størkersen 

Løpsantrekk: Heldekkende unntatt hode, hals og armer 

Toalettforhold: Toalett ved samlingsplassen. 

Barneparkering: Nei 

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

Salg: Salg av kaffe, brus, kaker og frukt. 

Merknader: Kartet er i sprintnorm, så regelverket for løping på sprintkart gjelder. 

http://kart.finn.no/?lng=5.65611&lat=58.96760&zoom=17&mapType=normap&markers=5.65577,58.96741,r,Brukerdefinert


 
 

 
Vil du være med på sjansen til å vinne et par nye o-sko? Alle deltakere på 
Krossberg 16. mai er med i trekningen av ett valgfritt par sko fra  
JarvisX4 O-Sport! De har et smalt men godt utvalg av VJ sine modeller.  
Vi trekker den heldige vinner etter løpet.  

http://jarvisx4.mamutweb.com/Shop/List/Sko/1/1
http://jarvisx4.mamutweb.com/Shop/List/Sko/1/1

