
Program for O-teknisk trening våren 2018  

Versjon datert 07.04.2018  OBS – endringer kan komme og vil bli varslet per mail 

Google-lenker viser til samlingsplassen 

Dato Samlingsplass Kart Tema og fokus Beskrivelse 

9/4 Parkering på liten P-plass på Øvre Hetland 
Kjør til Hommersåk og sving til Høyre på 
Bersagelveien.  Sving så mot Hetland og kjør 
Kleivadalsveien og finn P-plass på venstre 
side før vannet. 

Eltravåg Lange strekk i tyngre terreng Løpe alene eller i gruppe med instruktør.  
Samle inn poster fra Påskeløypen. 
Treningen har flere nye løyper med noen 
av postene som skal tas med inn (merket 
med  i postbeskrivelsen). 
Ansvar: Trond 

16/4 Klubbkarusell.  Sted i innbydelse (se 
Eventor). Treningen er å løpe løype 

Neseskogen Løpe løype alene Starte lang tid fra de du pleier å løpe 
sammen med. 

23/4 Kvål, P-plass ved Vagleskogen Vagleskogen Sette ut poster til 
nybegynnerkurset og løpe til 
andre poster. Fokus på å lesekart 
i fart og ha flyt. 

Ansvar Trond/Vibeke 

30/4 Ganddal skole Ganddal Stafett, fellesstart og gafling Løpe gaflet sprintløype alene.  Trening til 
ungdomsstafetten 8. mai og KM 
sprintstafett. 
Ansvar: Trond/Vibeke 

7/5 Ålgård, Ånundskaret, Nesjane barnehage Ålgård Sprinttrening – holde flyt og være 
i forkant.  Ikke tape tid inn/ut av 
postene. 

Trening til KM sprint 13/5. 
Oddvar har ansvar for opplegg og det er 
muligens en liten belønning etter løpet? 

14/5 Skogvokterboligen, P-plass ved Njåskogen.  
Kjør RV 505 fra Orstad og forbi Frøyland, og 
sving til høyre når du kommer til skogen. 

Njåskogen Momentøkt Ansvar Oddvar 
Husk mynter eller kort til å betale P-
avgift. 

21/5 Skolefri - PINSE – egentrening   Ingen organisert trening.  Det oppfordres 
til å løpe en Tur-O-løype eller annen 
egentrening.  Ta kontakt hvis du ønsker 

https://www.google.no/maps/dir/58.8306235,5.7276183/Buggelandsbakken+276,+4324+Sandnes/@58.9311756,5.8966085,697m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x463a377441b4b9fd:0x129d81d18b521af5!2m2!1d5.7384142!2d58.8120725
https://www.google.no/maps/dir/Skj%C3%A6veland+gruppen+AS,+Fabrikkveien+83,+4323+Sandnes/@58.8094292,5.7027712,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x463a3793b0fab815:0xf4f1b0f78d5432e3!2m2!1d5.7036584!2d58.8097017
https://www.google.com/maps/place/Ganddal+skole/@58.8224776,5.7058909,372m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x463a37bc74e19315:0xe620672d1e535b37!2sGanddal+skole!8m2!3d58.8224748!4d5.7080796!3m4!1s0x463a37bc74e19315:0xe620672d1e535b37!8m2!3d58.8224748!4d5.7080796
https://www.google.com/maps/place/Nesjane+barnehage/@58.7648189,5.8323189,373m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x463a3a69cc18b05d:0x6ca460f4645db7fe!2zw4VudW5kc2thcmV0LCA0MzMwIMOFbGfDpXJk!3b1!8m2!3d58.7678537!4d5.836825!3m4!1s0x463a3a4214ae1e7b:0x890356c1e51600ef!8m2!3d58.7648741!4d5.8329161
https://www.google.com/maps/place/Njåskogen/@58.7529099,5.6933357,702m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x463a384e1dc95009:0x5db9f3d799747e14!2zTmrDpQ!8m2!3d58.7601425!4d5.7106437!3m4!1s0x463a38591d545de5:0x9830c3643a1b94d6!8m2!3d58.7525676!4d5.6960812


kopi av kart. 

28/5 Klubbkarusell. Sted i innbydelse (se Eventor). 
Treningen er å løpe løype 

Kalbergskogen Løpe løype alene.  Starte lang tid fra de du pleier å løpe 
sammen med. 

4/6 Fra Ålgård kjører du FV 506 og tar av på 
Edland mot Nese.  P-plass ved Neseskogen 

Edlandsfjellet Langtur – følge med på 
kartet/opplegg 

Treningen vil vare noe lenger enn vanlig.  
Tilbud for de som ønsker en kortere og 
lettere tur. 
Ansvar: Oddvar 

11/6 P-plass ved Håkull flyttelager på Foss-
Eikjeland (bak Uldvaren) 

Bogafjell Fellesstart, stafett og gafling Løpe gaflet løype alene.  Trening til 
Vagleskogstafetten 13/6. 
Oddvar er ansvarlig for opplegget 

18/6 Klubbkarusell. Sted i innbydelse (se Eventor). 
Treningen er å løpe løype 

Lyngholen Løpe løype alene.  Start lang tid fra de du pleier å løpe 
sammen med. 

SOMMERFERIE 

25/6 Treningsleir i Kristiansand sammen med 
ROOTS.  Se egen innbydelse. ANBEFALES! 

   

 

Oppmøte på samlingsplass ved P-plass kl 1800 klar til å løpe.  De som trenger transport må i god tid kontakte andre for å avtale felles kjøring eller ringe 

Trond på 952 65 780.  Merk at noen av treningene foregår et stykke fra nærområdet vårt.  Dere må derfor huske å beregne reisetid for å nå fram i tide. 

Treningene varer til 1915-1930.  Treneren vil angi estimert slutt-tid før vi løper ut, men det er vanskelig å estimere helt nøyaktig. 

Treningen har et tilbud til alle aldre og ferdigheter.  For å kunne være med uten foresatt må barnet mestre og være motivert til å løpe ca 3km 

sammenhengende og ha løpt nybegynner-O-løp alene.  Treningene blir tilrettelagt for alder og ferdigheter.  Målet er at alle skal føle seg trygge og få utbytte 

av treningen. 

Treningene arrangeres uansett vær.   Deltagerne må være kledd for sportslig aktivitet og ikke være redd for å bli møkkete og blaut på beina/skoa.  Dere bør 

ha sko etter værforholdene og terreng (terrengløpesko med gummiknotter eller stålpigger).  Hvis man er kledd for varmt klarer man ikke løpe og 

konsentrere seg.  Bring heller med tørre og varme klær/sko i bag/pose som dere kan skifte etter trening. 

Gi beskjed hvis du kunne tenke deg å være trener!! 

 

https://www.google.no/maps/dir/58.7559872,5.8637938/@58.7585892,5.8530764,1401m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0
https://www.google.com/maps/place/Håkull+a%2Fs+Flyttelager/@58.8050094,5.7321441,377m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x463a376597d5a2ed:0x1ff7ed9480e61052!2sFoss+Eikjeland!8m2!3d58.8026519!4d5.7524532!3m4!1s0x463a37778267b599:0x80b86224a1b6f7d1!8m2!3d58.805367!4d5.7348311

