
Stavanger Orienteringsklubb inviterer til det første 
Nærløpet i sommerens nærløpskarusell med løp i mellomdistanse 
på Tananger.
Løpet er også den andre løpet i SO-Cup. 
 
Frammøte: Losstasjonen i Risnesvegen. 
https://goo.gl/maps/dt5oa6FF1ap

Parkering: Det er ca 20 parkeringsplasser ved samlingsplass. 
Førstemann til mølla. Parkering når denne er full ved Storevarden 
skole. (https://goo.gl/maps/MMagxpViPMt) 
Postskjerm ved avkjøring fra Tananger ring.

Start: Fleksistart mellom 17:30-19:00. Brytetid 20:00.  
Start ved samlingsplass.

Kart: Tananger, målestokk 1:7500, 2,5m ekv. 

Terreng: Småkupert åpent kysterreng med lav lyng og gras samt 
deler med bart fjell og enkelte områder med tett undervegetasjon. 
Kuperingen gjør terrenget krevende o-teknisk og det er lett å få 
småbommer om man ikke har konsentrasjonen på topp.

Sko: Terrengsko - uten eller med pigg. I lang og mellomløypa kan 
det grunn av endel bart fjell kan det være en fordel uten pigg.

Kvitteringssystem: EMIT

Påmelding: På Eventor fram til kl 17:29  
http://eventor.orientering.no/Events/Show/9776

Velkommen til Nærløp på 
Tananger 24. april 2018

https://goo.gl/maps/dt5oa6FF1ap
https://goo.gl/maps/MMagxpViPMt
http://eventor.orientering.no/Events/Show/9776


Startkontingent: 30kr, Regning sendes for løpere fra aktive klubber 
etter løpet. Andre betaler kontant eller med Vipps på løpet. 

Løypelegger etc: Pål Bårdsen. Tlf 951 76 592

Løyper og klasser:

Deler av terrenget er sperret for bruk av Forsvaret. Løypene går 
derfor på et relativt kompakt område. Har valgt å kun bruke området 
på vestsiden av Tananger Ring, dvs løpet går på et ganske kompakt 
område, og det er masse poster ute i terrenget så sjekk kode.

Kortløypa (C-løype) har noen strekk som kan se noe vanskelige ut. 
Husk «siste sikre» når du skal til en av postene som kan virke 
vanskelig. Det er aldri langt tilbake til sikre holdepunkter.

I Nybegynnerløypa er det også noen strekk som kan virke litt 
vanskelige, men studer løypa nøye før start. Hint - bruk kysten som 
oppfanging på det ene strekket, og bruk det åpne området eller 
stien rundt til det andre.

Velkommen

Løyp
e

Nivå Lengde Poster Klasser

1 A 4,1 km 26 Damer Lang, Herrer Lang

2 A 3,2 km 17 Damer Mellom, Herrer Mellom
3 C 1,8 km 15 Damer Kort, Herrer Kort

4 N 1,6km 12 Nybegynnere


