
Velkommen til introduksjonskurs til løypetegning med PurplePen

(http://purplepen.golde.org).  I kurset går vi gjennom alt fra installasjon av programmet, 
grunnleggende funksjoner for å tegne løyper, layout på utskrift, løse postbeskrivelser, 
fileksport til Livelox og Etiming og mer avanserte funksjoner.

Etter gjennomført kurs vil du kunne tegne løyper til både løp og treningsopplegg.


Kurset passer for alle som vil bidra i klubben med løypelegging til 
treninger og løp. Kurset er primært for medlemmer i de aktive o-
klubbene i Rogaland, men dersom det er plass kan også andre 
interesserte delta.

Kurset er forutsatt som forkunnskap for løypeleggerkuset uken 
etter.


Kurset gir dokumentert kompetanse i Min idrett.


Hvor: iPark på Ullandhaug, Professor Olav Hanssensvei 7A, 

	 4021 Stavanger og via Teams.

Når: Klokken 18.00 til 20.30

Kursholder: Pål Bårdsen pal@o-klubb.no, Stavanger 
Orienteringsklubb.


Kurset er gratis å delta på.


Påmelding i minidritt.nif.no (Eventuelt på e-post til pal@o-klubb.no).

https://minidrett.nif.no/Event#4330486-010  Søk etter «Løypetegning»


Kurs i Løypetegning med PurplePen 
Tirsdag 3. november 2020 kl 18:00

http://purplepen.golde.org
mailto:pal@o-klubb.no
http://minidritt.nif.no
mailto:pal@o-klubb.no


 Løypeleggerkurs 
Tirsdag 10. november 2020 kl 17:30
Velkommen til løypeleggerkurs tirsdag 10. november. 

Kurset legges opp som «Løypeleggerverksted» hvor vi har med flere erfarne 
løypeleggere og går gjennom og diskuterer hva som kjennetegner en god løype på 
forskjellige løpstyper (Sprint, Mellom, Lang, Ultralang, Stafett, Nattløp) og 
vanskelighetsnivå (A, B, C, Ny)


Kurset passer for alle som vil bidra i klubben med 
løypelegging til treninger og løp. Kurset er primært for 
medlemmer i de aktive o-klubbene i Rogaland, men 
dersom det er plass kan også andre interesserte delta.


Kurset gir dokumentert kompetanse i Min idrett.


Hvor: iPark på Ullandhaug, Professor Olav Hanssensvei 
7A, 4021 Stavanger

Når: Klokken 17.30 til 21.30

Kursholder: Bla. Trond Lamark (GIL), Oddvar Taksdal 
(GIL).


Kurset er gratis å delta på.


Påmelding i minidritt.nif.no (Eventuelt på e-post til pal@o-klubb.no)

https://minidrett.nif.no/Event#4333935-010  Søk etter «Løypelegger» 

http://minidritt.nif.no
mailto:pal@o-klubb.no


Tidtaking på o-løp - Etiming for nybegynnere 
Tirsdag 17. november 2020 kl 17:30
Velkommen til lnybegynnerkurs i Etiming tirsdag 17. november. 


Kurset passer for alle som vil bidra i klubben med tidtaking i forbindelse med løp og 
treninger. Vi går gjennom tidtaking på løp med og uten PC i mål. Kobling med eventor 
og Livelox, bug, tips og triks.


Kurset er primært for medlemmer i de aktive o-klubbene 
i Rogaland, men dersom det er plass kan også andre 
interesserte delta.


Kurset gir dokumentert kompetanse i Min idrett.


Hvor: iPark på Ullandhaug, Professor Olav Hanssensvei 
7A, 4021 Stavanger

Når: Klokken 17.30 til 21.30

Kursholder: Vibeke Lamark (GIL) og Pål Bårdsen (SO).


Kurset er gratis å delta på.


Påmelding i minidritt.nif.no 

(Eventuelt på e-post til pal@o-klubb.no)

https://minidrett.nif.no/Event#4333973-010.   Søk etter «Tidtaking»


Oppfølgingskveld i etterkant på Teams.


http://minidritt.nif.no
mailto:pal@o-klubb.no

