
Samlingsplass/parkering: Ølbergskogen, se vedlagt kart. Parkering på P1 er begrenset, så 
P2 vil måtte benyttes. Det er ca. 750 m fra P2 til samlingsplass, fint for oppvarming. Ingen 
parkering langs Ølbergveien eller andre kreative varianter.

Merking: Ingen merking. Benytt vedlagte kart.

Start: Fleksistart mellom kl. 17:30-18:30. Brytetid kl. 19:15. Poster vil bli hentet inn relativt 
raskt etter brytetid. Kort vei til start. 

Kart/terreng: Ølbergskogen 2011/2018, noe oppdatering i 2019, Målestokk satt til1:4000, 
2,5m. Terrenget er gammelt militærområde. Relativt flatt, lettløpt, mye veier. Kartet er 
generelt greit, de vesentligste tingene er revidert inn. Det har kommet en 18 hulls 
frisbeegolfbane, som betyr nye installasjoner og nye tråkk/stier, tildels svært tydelige. Det er 
også endel vindfelte trær; noen er delvis hogd opp med tilhørende vedhauger. Noe 
undervegitasjon er grodd til og noe er fjernet, så det lysegrønne er ikke helt korrekt. De 
lengste løypene (Lang og Xlang) har mulige veivalg som kan komme i kontakt med de 
mørkere grønnfargene. Det anbefales ikke.

Løyper:  Husk å sjekke koder – postene ligger tett…:

Kort 2 km 12 poster (C-nivå)
Mellom 3,2 km 16 poster
Lang 4,7 km 28 poster (med kartbytte, snu kartet)
X-lang 6,0 km 38 poster (med kartbytte, snu kartet)

Løypene Mellom, Lang og X-lang krysser veien to ganger. Krysningspunktet skal brukes. 
Krysning er ikke bemannet, så vær forsiktig; Vi har ingen o-løpere å miste. 
Løype kort er kun på nordsiden av veien. Løping på selve Ølbergveien er ikke tillatt, løping 
på gang og sykkelvei langs Ølbergveien er ok.

Det er tildels svært mange poster på et lite område, så sjekk koder. I tillegg er det viktig å 
holde konsentrasjonen oppe, og vite hvilken post man skal til. Kartet med løypene påtrykt 
kan ikke karakteriseres som lettlest.

Poster: Postene har kun bukk og refleks, ikke flagg.

Påmelding: I Eventor helst før løpet med frist er satt til kl 19:00 slik at ingen har unskyldning 
for ikke å rekke å melde seg på i Eventor.
https://eventor.orientering.no/Events/Show/12140

Startkontingent: Kr 30,-. Regning sendes til norske aktive klubber. Alle andre betaler 
kontant. Vipps kode #16652

Løpsleder og løypelegger: Espen Fyhn Nilsen
Sekretariat: Pål Bårdsen
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Ølbergskogen onsdag 
18.desember 2019

https://eventor.orientering.no/Events/Show/12140


STAVANGER O - K

LU
BB

0 100 200 300

Målestokklinjal

ØLBERGSKOGEN
Målestokk 1:5.000
Ekvidistanse 2,5m
Utgitt 2011, rev. 2018

Synfaring og rentegning:
Vlastislav Sebesta, Ondrej Dostal
og Petr Cigos
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Fremstillt ihht.
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Tegnforklaring

Rogaland
o-krets 2011

Ubelagt, belagt sti

Høydekurve/tellekurve
Hjelpekurve m/fallstrek
Grop, hul
Kolle, høydepunkt
Skrent, stup
Blokkfelt, ur

Stein, stor stein
Sprengt grop, hule

Åpen sandbunn, åpent fjell
Ikke passerbar, passerbart vann
Ikke passerbar, passerbar myr
Passerbar bekk
Utydelig bekk, myrsig
Brønn, vannhull, spesiell vanndetalj
Åpen skog, vegetasjonsgrense

Åpent lettløpt område,
lettløpt delvis åpent
Åpent område, delvis åpent område

Nedsatt, lav og svært lav løpbarhet
Undervegetasjon lav løpbarhet

Plantefelt, Dyrket mark
Belagt område

Liten sti, utydelig sti
Upasserbar, passerbar vegg
Ikke passerbart gjerde med åpning
Passerbart gjerde
Bygning med overbygg
Spesiell detalj,
spesiell vegetasjons detalj
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