
Program for O-teknisk trening høst/vinter 2018 før juleferien. 
Versjon datert 04.09.18  OBS – endringer kan komme og vil bli varslet per mail

Dato Samlingsplass Kart Tema og fokus Beskrivelse/info Trenere/ansvarlig
20/8
(mandag)

Grude, P-plass ved skogen. Google
map

Grudaskogen Klubbkarusell. Løpe skogsprint. 
Ikke stoppe – holde flten

Husk EMIT-brikke og påmelding i 
EVENTOR.

27/8 Sviland, Rogaland arboret, 
Espelandveien Google map 
Innerste parkeringsplass ved 
gapahuk. 

Melshei Trening tl KM mellom – løte 
blikk og lese terrenget, flt i 
retningsendringer. Starter på 
toppen for å 

Løpe lølpe uten postmarkeringer.

3/9 Sørbøh  allen  , Sandnes Ganddal 
(Lundehaugen)

Sprint, veivalg og ikke stoppe Løper slølfer fra Sørbøhallen.  Ikke
postmarkeringer.
Foreldremøte eterpå i 
Sørbøhallen.  Egen innbldelse per 
mail.

10/9 P-plass i Vigreskogen, eller eter 
instruks fra PM og 
parkeringsvakter

Vigreskogen Løp med EMIT.  Fokus på rltme 
og teknikk ved inn- og utganger 
ved poster.

Lølper i skogen med EMIT 
postenheter.  Klubbmesterskap tl 
Egersund OK.  Husk EMIT-brikke.  
Meld på i gjesteklasser i Eventor. 

17/9 Sandved, se PM for 
klubbkarusellen

Sandved terrasse Klubbkarusell. Sprint-trening. 
Ikke stoppe – holde flten

Husk EMIT-brikke og påmelding i 
EVENTOR.

24/9 Skogvokterboligen, P-plass ved 
Njåskogen.  Kjør RV 505 fra Orstad
og forbi Frølland, og sving tl 
venstre når du kommer tl skogen.

Njåskogen O-teknisk moment. Obs – husk mlnter for de som skal
parkere.

1/10 Klubbmesterskap, se egen 
innbldelse.

Øksnedvadskoge
n nord

Klubbmesterskap. Løpe 
skogsprint. Ikke stoppe – holde 
flten

Husk EMIT-brikke og påmelding i 
EVENTOR.

8/10 HØSTFERIE

https://www.google.no/maps/dir/58.7980098,5.6365754/@58.7961438,5.6368438,16z/data=!4m2!4m1!3e0
https://www.google.no/maps/dir/58.7980098,5.6365754/@58.7961438,5.6368438,16z/data=!4m2!4m1!3e0
https://www.google.no/maps/dir/Nj%C3%A5skogen,+4340+Bryne/58.752589,5.6961144/@58.7527625,5.6925176,350m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x463a385c7330f06b:0x24475a5b1e5b6760!2m2!1d5.6912682!2d58.7520822!1m0
http://eventor.orientering.no/Events/Show/10511
https://www.google.no/maps/@58.6585992,5.6057982,534m/data=!3m1!1e3
https://www.google.no/maps/dir/58.8296694,5.7326276/S%C3%B8rb%C3%B8+skole/@58.8261207,5.7296081,349m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x0:0x67f1e3f38a3e3467!2m2!1d5.730396!2d58.825671!3e0
https://www.google.no/maps/place/Rogaland+Arboret/@58.8131252,5.8061236,15z/data=!4m5!3m4!1s0x463a30c81ed4e8db:0x811ce6b6c4c2b6a5!8m2!3d58.8131252!4d5.8148783


16/10
(tirsdag)

Kvål, P-plass ved Vagleskogen Vagleskogen Teste llkt og leksjoner i 
løpeteknikk.  Løpeteknikk i 
forskjellige tlper 
terreng/underlag.

Ingen lølpe, rent kart.  Løping i 
terreng og på fast dekke.
HUSK LYKT med har mle støm!!

23/10 Kvål, P-plass ved Vagleskogen Vagleskogen Testløp i terrengløping. Test i å 
løp nedover, oppover, over mlr,
krlss hindring og krat etc.

Ingen lølpe, merket testlølpe 
med stemplingsbukker.  Testlølpa 
vil bli gjentat tl våren. 

30/10 Bogafell skole, Sandnes Llngholen O-lek Aktviteter og lek ved skolen
6/11 Sørbøskole, Sandnes Lundehaugen Sprint-lek Stafet, hurtgsprint med oppgaver

(lek og moro).
13/11 Dale utartsparkering, tdl. Dale 

slkehus.
Lifell Rolig langtur med kart.  Sosial 

løpetur.
Rolig tempo, langs st.  Følge med 
på kart.  OBS  Husk llkt som varer, 
evt  ekstra bateri.  Turen varer ca 
1,5 tmer.

20/11 P-plass mellom Uldvaren og Håkull
fltelager på Foss Eikeland

Bogafell Rolig løpetur med innlagte 
teknikkoppgaver og 
hinderpasseringer

Trene på å passere gjerder, 
gjerdekllver etc, bushe i tet 
vegetasjon og løpe fort nedover.  
Bruker Trolljegerhinder på 
Bogafell.

27/11 Fra Ålgård kjører du FV 506 og tar 
av på Edland mot Nese.  P-plass 
ved Neseskogen

Edlandsfellet Langtur – følge med på kartet.  
Memorere posisjoner og rute

Rolig langtur.  Når trener sier fra 
skal utøver fnne ut hvor han/hun 
er.  Flere punkter skal memoreres 
tl vi er tlbake på samlingsplass.

4/12 KOMMER
11/12 KOMMER
18/12 KOMMER

JULEFERIE 21/12-2018 - 2/1-2019

https://www.google.no/maps/dir/58.7559872,5.8637938/@58.7585892,5.8530764,1401m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0
https://www.google.no/maps/dir/58.7559872,5.8637938/@58.7585892,5.8530764,1401m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0
https://www.google.no/maps/@58.8049513,5.7347972,281m/data=!3m1!1e3
https://www.google.no/maps/place/Dale+utfartsparkering/@58.9010384,5.7810471,125m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x463a35372bb298a1:0xad338c800e0135b8!8m2!3d58.9010262!4d5.7804796
https://www.google.no/maps/dir/58.8296694,5.7326276/S%C3%B8rb%C3%B8+skole/@58.8261207,5.7296081,349m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x0:0x67f1e3f38a3e3467!2m2!1d5.730396!2d58.825671!3e0
https://www.google.no/maps/place/Bogafjell+skole/@58.8213136,5.7506803,119m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x463a370e00906f61:0x17d22cd83fa79685!8m2!3d58.8214389!4d5.7508801
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.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


Oppmøte på samlingsplass ved P-plass kl 1755.  Vi løper kl 1800.  De som trenger transport må i god td kontakte andre for å avtale felles kjøring eller ringe Trond på 952 
65 780.  Merk at noen av treningene foregår et stlkke fra nærområdet vårt.  Dere må derfor huske å beregne reisetd for å nå fram i tde.

Treningen kan varer tl 1915-1930.  Treneren vil angi estmert slut-td før vi løper ut, men det er vanskelig å estmere helt nølaktg.

Treningen har et tlbud tl alle aldre og ferdigheter.  Deltagerne deles i tre ferdighetsgrupper, slik at treningsutbltet blir best mulig. Nivåene følger Norges 
orienteringsforbunds nivåstge.

Nivå -A: Kunne løpe let 10+ km i terreng og ha utblte av A-nivå orientering.  Må kunne være ansvarlig for seg selv og være alene i terrenget uanset llsforhold.

Nivå-B: Kunne løpe let 5+km i terreng og ha utblte av B-nivå.  Må klare seg selv i terrenget om dagen, vil være sammen med/nær andre i mørke.

Nivå C: Kunne løpe let 3 km sammenhengende og ha løpt nlbeglnner O-løp alene.  Vil alltd være sammen med/nær voksne i terrenget.

Treningene arrangeres uanset vær.   Deltagerne må være kledd for sportslig aktvitet og ikke være redd for å bli møkkete og blaut på beina/skoa.  Dere bør ha sko eter 
værforholdene og terreng (terrengløpesko med gummiknoter 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 skite eter trening.

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


