
PM 
Rankingløp 16. mai 2018 

Statens vegvesen BIL 
 

Samlingsplass: «Speidermarka» ved Stokkavatnet. Kart 
 

Parkering: Begrensa parkering langs Krossbergveien, kjør i lag! Følg anvisning fra 
parkeringsvakter. Merka fra Rv509, rundkjøring ved Essostasjonen på Sunde. For 
de som har muligheten er det fint å sykle langs Stokkavatnet på tursti til 
samlingsplassen eller ta buss. Se oversiktskart. Det vil ikke være merking fra de 
ulike parkeringsplassene/busstoppene. 
 

Kart: Utsnitt av Krossberg, målestokk 1:5000, ekvidistanse 2,5 
meter, utgitt 2014. 
Kartnorm: Sprint (ISSOM). Minner om fairplay-reglene. 
Terreng: Relativt flatt/småkupert skogsterreng med en del 
stier. De fleste løypene har mange poster. Sjekk koder, 
postene ligger tett enkelte steder. En ny g/s-veg ved 
Krossbergveien + et gjerde er ikke tegna inn på kartet 
 

 

Postbeskrivelser: Trykka på kartet. Løse postbeskrivelser ved start. 
 

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

Løypelengder: Løype Klasser Lengde Poster 

B HA, HB 5,2 km 40 

C DA, HC 4,7 km 36 

D DB, H16, H40 4,6 km 38 

E H50 4,3 km 34 

F D16, H60-H70 4,0 km 27 

G D40, D50 3,6 km 23 

H D60-D75, H75 3,2 km 20 

I HT, H80, D80 3,0 km 17 

J DT 3,0 km 15 

K DNY, HNY 2,0 km 11 

  

Småtroll: Det vil være småtrolløype i området rundt samlingsplassen. 
 

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

Merknader: En del av løypene vil krysse trafikkert veg et par steder, vær oppmerksom. 
Turstien langs Stokkavatnet er et populært turområde, vis hensyn til folk som 
sykler, går eller løper. Det vil foregå bueskyttertrening samme tid som løpet. 
Banen som ligger nord for samlingsplass er markert som forbudt område på 
kartet. Løypene er lagt slik at det ikke er naturlig å komme i nærheten av denne. 
Oppvarming sør for samlingsplass langs tursti ved Stokkavatnet. Løype B-E har 
den samme posten 3 ganger (f.eks. post 3, 6 og 11 som blir markert på kartet 
med 3/6/11). 

 
 

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


 

 


