
Sandnes IL orientering 

 
Innbyr til bedrifts-o-løp 

Onsdag 11 august 2021 
 

Løpssted: Dale, Sandnes 

Løpstype: Rankingløp. Normal distanse. 

Kart: Dale 
Kartnorm: Normal (ISOM)  
Målestokk: 1:7500 
Ekvidistanse: 5 meter 
Terreng: Variert Skogsterreng 

 

Start: Fleksistart fra kl. 17:00 til kl. 19.00  

Brytetid: Kl. 20.00  

Klasse/løype: Iht. standard løypelengder 

Fremmøte: Dale, kjør Daleveien helt til endes, blindvei. Merket i rundkjøring 

Gravarsveien/Daleveien 

Parkering: Dale utfartsparkering, begrenset parkering, flere mindre områder følg anvisning 

fra parkeringsvakter, ingen parkering utenom anviste plasser, henstiller om å 

kjøre sammen eller sykle. Buss 29 fra Sandnes bussterminal. 

Egnet for barnevogn til samlingsplass. 

Startkontingent: Alle klasser 
 
Etteranmelding 

kr 100,- Ved en eventuell avlysing vil ikke påmeldingsavgift 
bli refundert        

ikke mulig 

Aktive løpere: Aktive som løper for bedriftsidrettslag kan delta på lik linje med bedriftsløpere og 
få rankingpoeng og sesongpremie. Startkontingent som for bedriftsløpere. Aktive 
under 30 år kan delta utenfor konkurranse med startkontingent kr 45,-. 

Påmelding: Påmeldingen skal inneholde løper-ID, navn, klubb, klasse og brikkenummer  
NB! Alle løpere må oppdatere opplysningene i løperdatabasen i Rogaland 
bedriftsidrettskrets med tlf. og e-postadresse. Det gjøres på nettsiden til 
bedriftsidrettskretsen. Den enkelte løper er selv ansvarlig for å ordne dette..  

 Påmeldingsfrist: Onsdag 4. august 2021  

 Sendes til: Pål Bårdsen (Stavanger OK), 95176592 
E-post: dale@o-klubb.no 

Betaling: Kontonr. 3260.39.88638, Sandnes IL orienteringsgruppa. Klubbens navn må vise 
på innbetalingen. 

Løpsleder: Geir Haugvaldstad, geirh@equinor.com, 91336408 

Løypelegger(e): Kjell Dale 45035271 

Førstehjelp: Lise Tønnesen 93467965 

Løpsantrekk: Heldekkende unntatt hode, hals og armer 

mailto:geirh@equinor.com


Toalettforhold: «Dale kafe» vil holde åpent den aktuelle dag. NB! Respekter at det ikke er tillatt 

med bruk av piggsko innendørs samt at en ikke går inn med gjørmete sko etter 

løp! 

Barneparkering: Nei 

Småtroll for barn: Nei 

Salg: «Dale kafe» vil stå ansvarlig for salg ihht. deres meny 

Merknader: Endringer pga. Covid 19 kan skje. Løpet arrangeres etter prinsippet «kom-
løp/dra». Løperne skal kortest mulig oppholde seg på samlingsplass, og gjeldene 
avstandsregel skal overholdes. Informasjon om ytterligere smitteverntiltak for 
løpet blir lagt ut sammen med PM. Om løpet blir avlyst vil det ikke bli lagt ut 
løyper, dette begrunnes med at deler av løypetraseer går over innmark med 
husdyr, etter avtale med grunneier vil dyr være flyttet i det aktuelle tidspunkt 11 
august mellom 16-20:00  
Vi følger ellers veiledningen fra Norges Orienteringsforbund, med presiseringer 
fra Norges Bedriftsidrettsforbund  
 

 
 


