
Program for O-teknisk trening vinteren 2019

Versjon datert 01.01.2019.  OBS – endringer kan komme og vil bli varslet per mail

Det blir satt ut postflagg med reflekser. Disse vil stå ute i 1-2 uker og brukes til ”Ukens løype”.

Løpene er lagt til treningsplanen som lyseblå linjer.  Løp er viktig trening og det anbefales å delta når det passer.  Klubben kan som regel ikke følge opp 
løperne med trenere ifm løp (hvis ikke annet er avtalt).  

Dato Samlingsplass Kart Tema og fokus Informasjon

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

5/1 Løp - se innbydelse i Eventor Kalbergskogen Vinterkarusell. Løp i dagslys (lørdag) Påmelding i Eventor
Frivillig løp på eget ansvar.

8/1 Skogvokterboligen, P-plass ved 
Njåskogen.  Kjør RV 505 fra 
Orstad og forbi Frøyland, og 
sving til høyre når du kommer 
til skogen.

Njåskogen Kompasskurs.  Trene teknikk med å løpe rett 
kurs etter kompasset.  

Ansvar Oddvar
Fjernet stier fra kartet for de mest 
erfarne.
Husk mynter eller kort til å betale P-
avgift.

9/1 Løp - se innbydelse i Eventor Hellvik Nattløp på Hellvik Påmelding i Eventor
Frivillig løp på eget ansvar.

15/1 Pistolklubben på Bråstein.  Kjør 
av E39 til høyre like etter 
krysset med FV333 
Espelandveien (til Arboretet) og
før bomstasjonen. Kjør over 
elven og deretter til høyre langs
jernbanen.

Bogafjell Løype med postmarkeringer.  Fellesstart med 
veivalg.

Ansvar Trond
OBS Parkering langs veien hvis det er 
arrangement i pistolklubben.

Vi krysser Figgjo og bruker sør-østlig del 
av kartet.

19/1 Løp - se innbydelse i Eventor ? Vinterkarusell. Løp i dagslys (lørdag) Påmelding i Eventor
Frivillig løp på eget ansvar

22/1 Kvål, P-plass ved Vagleskogen Vagleskogen Kompasskurs.  Trene teknikk med å løpe rett 
kurs etter kompasset.  

De mest erfarne skal løpe på tilnærmet 
«hvit» kart, dvs kun fokus på kompass.  
De andre skal bruke et normal kart.

https://www.google.com/maps/place/Nj%C3%A5skogen/@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
https://www.google.com/maps/place/Nj%C3%A5skogen/@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
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/Sandnes+Pistolklubb/@58.7980853,5.7694922,1398m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x463a365e5d5aa167:0xc981367d5087de1f!8m2!3d58.795331!4d5.7715693


Ansvar Oddvar
23/1 Løp - se innbydelse i Eventor Kubbetjørn? Nattløp fra Gramstad Påmelding i Eventor

Frivillig løp på eget ansvar.
29/1 Kjør RV13 mot Horve og Ims.  

Ta av til venstre på Store 
Auglendsvei. Kjør inn til 
Myrland parkering (til 
Vårlivarden)

Lundekvam Løype i skogsterreng Ansvar Trond

2/2 Løp - se innbydelse i Eventor Bakkebø Vinterkarusell. Løp i dagslys (lørdag) Påmelding i Eventor
Frivillig løp på eget ansvar.

5/2 Rogaland arboret, 
Espelandveien Google map     
Innerste parkeringsplass ved 
gapahuk.

Melshei/Arboret Postplukk/mellomdistanse fra toppen og ned. 
Moderat intensitet.

Ansvar Oddvar.
Obs: husk penger/kort til betaling av P-
avgift

6/2 Løp - se innbydelse i Eventor Vagleskogen Nattløp i Vagleskogen Påmelding i Eventor
Frivillig løp på eget ansvar.

12/2 Kjør FV317 Daleveien mot Dale,
sving av til FV338 Fjogstadveien
og kjør til P-plass på Gramstad 
(P-plass til Dalsnuten)

Kubbetjørn Løype mellomdistanse, korte strekk, mange 
retningsendringer. Holde løpetempo hele tiden 
og lese kart i fart.

Ansvar Trond

16/2 Løp - se innbydelse i Eventor Dale Vinterkarusell. Løp i dagslys (lørdag) Påmelding i Eventor
Frivillig løp på eget ansvar.

19/2 Pistolklubben på Bråstein.  Kjør 
av E39 til høyre like etter 
krysset med FV333 
Espelandveien (til Arboretet) og
før bomstasjonen. Kjør over 
elven og deretter til høyre langs
jernbanen.

Stutafjell Mellomdistanse med start fra toppen av 
Studafjell og mål ned ved Pistolklubben. Skog og
åpent terreng, korte strekk, kompassbruk.  
Løfte blikket og ha flyt.

Ansvar Oddvar
OBS Parkering langs veien hvis det er 
arrangement i pistolklubben.

20/2 Løp - se innbydelse i Eventor Berse Nattløp på Berse, Bjerkreim Påmelding i Eventor
Frivillig løp på eget ansvar.

VINTERFERIE 25/2-1/3-2019
5/3 RV44 mot Egersund.  Ta av mot Vigreskogen Retningsløping.  Bruke kompass og skogen til å Ansvar Trond.

https://www.google.com/maps/place/Sandnes+Pistolklubb/@58.7980853,5.7694922,1398m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x463a365e5d5aa167:0xc981367d5087de1f!8m2!3d58.795331!4d5.7715693
https://www.google.no/maps/place/Parking+for+Dalsnuten+mountain+peak/@58.8837689,5.7995644,368m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x463a3402b4843843:0x257ee65d8f9db1!8m2!3d58.8835556!4d5.799365
https://www.google.no/maps/place/Rogaland+Arboret/@58.8131252,5.8061236,15z/data=!4m5!3m4!1s0x463a30c81ed4e8db:0x811ce6b6c4c2b6a5!8m2!3d58.8131252!4d5.8148783
https://www.google.com/maps/place/Myrland+Parkering/@58.9236382,5.9205578,283m/data=!3m1!1e3!4m17!1m11!4m10!1m4!2m2!1d5.835516!2d58.7647289!4e1!1m3!2m2!1d5.7479129!2d58.7735874!3e0!3m4!1s0x463a3362ffad371b:0x4afe5c51f0c7be0f!8m2!3d58.9233216!4d5.9214579


Nærbø på Skjerpeveien og like 
etter inn høyre til Vigreskogen

løpe i rett linje mellom postene

6/3 Løp - se innbydelse i Eventor Ulsnes Nattløp på Ulsnes Påmelding i Eventor
Frivillig løp på eget ansvar.

12/3 Åsen, parkeringsplass ved 
turområdet.  Kjør RV506 fra 
Ålgård eller Bryne og ta av mot 
Åsen.

Njåfjell Postplukk/kompass/kurve/moment Ansvar Oddvar

19/3 Kvål, P-plass ved Vagleskogen Vagleskogen Testløp i terrengløping. Test i å løp nedover, 
oppover, over myr, kryss hindring og kratt etc.

Ingen løype, merket testløype med 
stemplingsbukker.  Sammenligne resultat 
fra oktober.
Ansvar Aud og Oddvar

20/3 Løp - se innbydelse i Eventor Haugstadskogen Nattløp i Haugstadskogen, Vigrestad Påmelding i Eventor
Frivillig løp på eget ansvar.

26/3 Hålandskogen ved Ålgård 
Oppmøte og parkering inne i 
skogen langs veien – se lenke.

Edlandsfjellet Løpe løype.  Langdistanse Gammelt kart 1:15000
Ansvar Oddvar
OBS – treningen kan ta noe lengre tid – til
1930-45.
Med forbehold om snømengden

29/3 Løp - se innbydelse i Eventor Stutafjell Kretsmesterskap (KM) nattorientering.
Et viktig mål for vinterens natt-treninger!!

Melde seg på løype etter sin 
alder/erfaring.
Frivillig løp på eget ansvar.

30-31/3 Løp - se innbydelse i Eventor Diverse 
sprintkart

Sprintsamling/treningsløp i Stavangerområdet Påmelding i Eventor
Frivillig løp på eget ansvar.

2/4 Oppmøteplass kommer seinere. Stutafjell Korte sløyfer, retningsendringer Nytt terreng i blant annet Trolleskogen
Ansvar Oddvar

9/4 Søyland.  Kjør E39 og sving av til
høyre mot Søya gård like før 
Søylandskiosken.  Fortsett langs
veien østover og kjør forbi 
gården til driftsbygning

Søylandsheia Løype i åpent hei-/fjellterreng Ansvar Trond.
Gammelt kart.
OBS – treningen kan ta noe lengre tid – til
1930-45.
Med forbehold om snømengden

PÅSKEFERIE 15/4 – 23/4-2019

https://www.google.com/maps/@58.6842244,5.9729345,1103m/data=!3m1!1e3
https://www.google.no/maps/place/H%C3%A5landsskogen/@58.7495158,5.8264052,15.62z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x463a3a6812572a27:0x283eaa023ade8b20!2zNDMzMCDDhWxnw6VyZA!3b1!8m2!3d58.7641655!4d5.8525478!3m4!1s0x463a3a4ef2d31a47:0xfebe1b94e4d892e9!8m2!3d58.7502996!4d5.8308676
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/dir/58.7647291,5.8355119/58.7443596,5.7596856/@58.7444129,5.7592203,235m/data=!3m1!1e3!4m5!4m4!1m1!4e1!1m0!3e0
https://www.google.com/maps/dir/58.7647289,5.835516/58.7735874,5.7479129/@58.6587597,5.6038299,661m/data=!3m1!1e3!4m5!4m4!1m1!4e1!1m0!3e0


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!!


