PM – Ølbergskogen 27. Mars
ConocoPhillips BIL
Velkommen til sesongens første bedrifts orienteringsløp i Sør-Rogaland.

NB:

Siden løpet er lagt til før overgang til sommertid så har vi måtte justere starttidspunkt
til 16:30 til 18:00 og satt brytetid til 19:00.

Påmelding:

Oppfordrer så mange som mulig å sende påmelding på forhånd for å minimere
etteranmeldinger på løpsdagen (Husk etteranmeldingsgebyr ved påmelding etter 20
mars ☹ ). Dette pga:
•
•

Tidspress ved start pga manglende dagslys.
Det vil være mange klasseforandringer fra 2018 sesongen siden dette er årets
første løp. Noe som vil forsinke påmeldingsprosessen

Kart:

Ølbergskogen, utgitt av Stavanger Orienteringsklubb 2018. Alle løyper på kart i
målestokk 1:4000. Nybegynnere får utlevert kartet i etteranmeldingen.

Start:

Flexistart 16:30-18:00, 2 min å gå til start.

Terreng:

Det er tidlig i sesongen så skogen kan virke mer åpen enn kartet tilsier. Det blir
dessverre ingen løyper i strandklippene pga vernebestemmelser. Området helt sør på
kartet blir stadig brukt av paintballspillere (?) som flytter på kvisthauger og paller, så
her kan det være noen små avvik ifht kartet.

Løyper:

Løypelengder opp mot lengdene anbefalt for ordinært løp i alle klasser. Forventer
gode vinnertider i lettløpt terreng. Postene står tett og løypene går på kryss og tvers,
så husk å ta postene i rett rekkefølge og sjekk postkodene.
OBS: Alle må krysse Ølbergveien, både på vei til start og i løypen. Vær oppmerksom.

Betaling:

Etteranmelding betales kontant, eller VIPPS til 913 45 438 (Bjørn H Engseth) – Har
dessverre ikke klart å få satt opp egen Vipps betaling for løpet ☹

Salg:

Salg av brus, kaker og kaffe.

Småtroll:

Enkel småtroll-løype fås i kiosken. Løypen er ikke merket siden den sammenfaller
med deler av NY-løypen. 20 kr pr barn.

Toalett:

Ved parkeringsplassen i Regestrandveien

Parkering:

Se vedlagt oversiktskart over mulige parkeringsplasser. Vi oppfordrer så mange som
mulig å sykle til arrangementet, men må du kjøre bil så kjør gjerne flere sammen og
benytt de merkede P-plassene. Ber alle om å vise parkeringskultur!

