
Stavanger	Orienteringsklubb	PM	

Kretsmesterskap Ultralangdistanse 

 
Bilde fra øverst i løpsområde Stora Foretjørn i midten av bildet, hvor samlingsplass vil være.  
 
Kretsmesterskap, Ultralang i Brekko , søndag 21.juni: 

E39 ved Ålgård/Fv mot Madland/Gjesdal kirke (FV 286). Merket ved alle vegkryss fram til 
Madlandsvatnet. 

Parkering: ca 400m fra samlingsplass.  
Husk parkeringsavgift på kr 40 som betales med vipps-betaling eller EasyPark, oppslag på parkering. 
Det er to store parkeringsplasser med god plass til alle. Det vil ikke være parkeringsvakter. 

Samlingsplass: Østsiden av Store Foretjørn, ca 900m / 10-15 min å gå langs grusvei. Merket fra øvre 
parkeringsplass. På samlingsplass er det god plass til klubbtelt (Eller fjelltelt om noen vil overnatte), 
det er fine bademuligheter og 3 gapahuker. God tilkomst med barnevogn.  

Smittevern 
Løpet er planlagt i tråd med smittevernreglene fra mai i år. I de oppdaterte smittevernreglene er det 
nå tillatt å ha samlinger på 200 personer. Det betyr at det ikke vil være behov for å lage 
oppmøtepuljer – alle påmeldte og arrangørstaben kan møte til start ut fra startlista. Øvrige 
smittevernregler gjelder fortsatt. Og vi må spritvaske hender og brikke før start slik praksis nå er 
etablert i nærløpene. 

Oppdaterte smittevernregler pr. 15.juni fra NOF: 

http://www.orientering.no/media/filer_public/91/4c/914c48ef-865e-4e61-9f92-
2f7ccd8bac96/koronavettregler_nof_pr_15_juni_2020.pdf 

 

 



Værmeldingen tilsier at vi kan få regnbyger, men god temperatur 

 

Løyper og klasser 
 

Løype Lengde 

[km] 

Stigning 

[m] 

Klasser 

A1 13,6 520 H21 

A2 10,0 425 D21, H17-20, H40 

A3 6,9 245 D17-20, D40, H50, H15-16, H17K, AL-Åpen 

A4 5,5 195 D15-16, D50, H60, D17K 

A5 3,4 170 D60, D70, H70, AK-Åpen 

B6 4,9 120 D13-14, H13-14, B-åpen 10-16, B- åpen 17- 

C7 3,0 75 D11-12, H11-12, C-åpen 10-16, C-åpen 17- 

N8 2,0 55 D9-10, H9-10 

N9 1,6 65 N-åpen, N2-åpen 10-16, N2- åpen 17-  

 KM-klasser med fet skrift. 

Start: Første ordinære start kl.11:00.  Ca 2 km / 90m stigning og 20 minutt å gå til start i løype 1-7. 
Det er startpost i alle løyper (bortsett fra N9). Det er ca 90m fra start til startpost. Løype 8 
(Nybegynnerløype) og løype 9 har start fra samlingsplass. Det blir ikke småtroll-løype. 

Løype 1-5 får kartene i startøyeblikket. 

Løype 6 får kart 2 minutt før start. 

Løype 7-8 får kartet ved start, og kan se på løypene så lenge de ønsker. 

Løype 9 får kart på samlingsplass (Ved tidtakingen) 

Løypene: Løype 1-6 har alle en relativt hard utgang fra start selv om start ligger helt øverst i 
skiløypene. Det er en god del stigning ut fra start opp til det åpne og mer lettløpte terrenget. Løype 1 
og 2 har også en tung stigning opp fra Store Foretjørn til høyden i vest ca. midt i løypen. Løypene går i 



starten i åpent lettløpt terreng, men i slutten av løypene er det mer tuet og tyngre å ta seg fram. 
Urene i de åpne områdene er relativt greie å forsere. 

I C-løypa er 9 post en stor stein. Husk å sjekk plasseringen i postbeskrivelsen da posten ikke henger i 
løpsretingen for C-løypa. 

I N8 går strekket 4 til 5 langs en steinur. Denne er relativt 
tydelig, men kan være en uvanlig og litt vanskelig ledelinje for 
de med minst orienteringserfaring. Diskuter gjerne strekket 
for de yngste før løpet. Det åpne området sør for ura er svært 
tydelig. 

 

Løype 1-6 passerer i slutten et piggtrådgjerde med 4 rader 
piggtråd. Dette er ikke så høyt og relativt enkelt å passere for 
voksne, men for kortere løpere gjerne ikke like enkelt. Det er 
tegnet inn to krysningspunkter som kan brukes, men det er 
også flere steder der steinene i bunn av gjerdet er rast og vil 
være lett å krype gjennom om krysningspunktene ikke ønskes 
benyttet.  

Resterende gjerder i løypene er lave uten piggtråd, men det er 
noen steder rester etter gamle nettinggjerder, ikke problemer å 
krysse, men pass på så dere ikke hektes.  

 

Væskestasjoner/matstasjon: I løype 1 og 2 er det to poster for 
væskestasjon. Første post med væskestasjon er bemannet, nr 2 er 
ubemannet matstasjon. Det er Antibac og selvbetjening av mat og 
vann. Løype 3 er innom bemannet væskestasjon. Det er ikke 
væskestasjon i løype 4-9 eller løperdrikke i mål. 

 
Etteranmelding       
På Eventor, innen lørdag 20.juni kl. 20.00.  NB – På grunn av 
smitteverntiltak er påmelding løpsdagen ikke mulig.  

Påmeldingsansvarlig: Pål Bårdsen pal@o-klubb.no  

https://eventor.orientering.no/Events/Show/12197 

Premiering:  Etter gjeldene smittevernregler kan det ikke deles ut premier på Arena, men KM-
medaljer deles ut ved senere anledning.  

Vask/garderobe:  Våtklut (bekk og vann ved samlingsplass) 



Barneparkering og salg:  Det blir ikke barneparkering og ut fra smittevernreglene ikke salg på 
samlingsplassen. 

Løypelegger:    Pål Bårdsen 

Løpsleder:   Asgeir Bell, mobil; 90055176, epost: a.bell@online.no 

Kontrollør/TD:  Knut Jonas Espedal 

Hjemmeside:   https://o-klubb.no 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen og en fin tur i flott terreng! 

 

Bilde fra løpsområdet. Kartavatnet lengst bak i midten av bildet 


