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PM 
Bedrifts O-løp, Voren, onsdag 19. september 2018 
Fleksistart 17:00 -19:00, Brytetid: 20:00 
Arrangør: Equinor BIL 
 
Start 
Ca. 1.5 km å gå til start, følg merket løype. For adkomst til start fra samlingsplass følges 
merking nordover langs sykkelsti til Svilandskrysset. Følg deretter merking østover langs 
Søredalen. Løse postbeskrivelser ved start. 
 

 
 
Salg 
Det blir salg av brus. Fotballklubben på Sviland har meldt ifra at de sjekker muligheten for å 
holde åpent i kiosken på stadion. 
Samlingsplass og parkering:  
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Samlingsplass vil være ved fotballanlegget på Sviland. Parkering vil være ved både ved 
fotballanlegget og BMX-banen. Fra kl 18:00 vil det foregå barnefotball. Det må dermed sørges 
for at det er parkeringsmuligheter ved fotballbanen for de som skal delta her. 
Det er egnet for barnevogn til samlingsplass.  
 
Terreng og løyper 
Terreng: Variert terreng fra åpne utmarksterreng og beiteområder, åpent heiterreng i de lengste 
løypene og skogsterreng med god løpbarhet. Noe områder med nedsatt løpbarhet i gamle 
hogstfelt. 
 
Trafikk: Løpere er selv ansvarlig for egen sikkerhet og må vise aktsomhet spesielt ved kryssing 
av veier. Det vil være trafikkvakt enkelte steder. Vær obs på motorisert trafikk ved kryssing av 
bilveier. Vi har ingen o-løpere å miste!  
 
Spesielle forhold: Sti sørover for start på utsiden av gjerdet er forbudt område. Se kartoppslag 
ved samlingsplass. 
 
NB: Post 58 ble stjålet forrige uke. Denne vil derfor bli erstattet av en «joker». 
 
Annen nødvendig informasjon: 
Løpet går i terreng hvor det beiter noe sauer. Ta hensyn til dyrene og bruk gjerdeklyverne som 
er satt ut. Disse er også merket på kartet. Lukk grinder hvis disse brukes (oppå heien). 
Solen går ned kl 19:45. Ta det med i betraktning og egne ferdigheter for når du starter. 
 
Kartnorm: Normal (ISOM) 
Målestokk: 1:7500 og 1:5000 
Ekvidistanse: 5 meter 

 

 
 
Nybegynnerløyper 
Nybegynnere får utlevert kartene ved etteranmelding på samlingsplassen.  
 
Småtroll 
Det vil være småtrolløype i området rundt samlingsplassen. 
 
 
Løpsleder Tor Gunnar Osen, 901 51 352 
 
Løypelegger Bjørn Serck-Hansen, 916 80 713 

Løype Klasser Lengde Antall poster 

A&B HA, HB 5,6 km 14 

C DA, HC 4,6 km 9 

D DB, H16, H40 4,0 km 9 

E H50 3,6 km 10 

F D16, H60, H65, H70 3,4 km 11 

G D40, D50 3,3 km 9 

H D60, D65, D70, D75, H75 3,1 km 9 

I HT, H80, D80 3,0 km 7 

J DT 2.4 km 8 

K DNY, HNY 2,1 km 9 

 


