
KLEPP KOMMUNE BIL 

PM 

Onsdag 18. august 2021 

 

DET ER NÅ ÅPNET FOR ETTERANMELDING FREM til kl. 23.59 TIRSDAG 17.AUGUST. Send påmelding 

med navn + brikkenummer og klasse til jlyescheie@gmail.com 

 

 

Covid: 
Det er viktig at vi alle sammen viser oss tilliten verdig og følger de gjeldende smittevernreglene. Det 

viktigste prinsippet er å holde avstand og unngå nærkontakt. - KOM – LØP – DRA HJEM –  

Løperbrikkene sprites før start. 

Brikkene og hender sprites ved målgang før avlesning. 

Start med 2 meters mellomrom. 2 meters mellomrom ved målgang og avlesning av løperbrikke. 

Ingen utskrift av mellomtider. 

Hold 2 meter avstand til andre løpere også på postene. Beveg deg bort fra post når du har stemplet, 

selv om du kanskje ikke vet helt hvor du skal enda. Vent på tur dersom posten er opptatt.  

For å fordele belastningen på samlingsplass så oppfordrer vi deltagerne å følge «tildelte» start 

intervall: 

16:50 – 17:30: Bedrifter hvis navn begynner med A t.o.m. F  

17:30 – 18:00: Bedrifter hvis navn begynner med G t.o.m. O  

18:30 – 19:00: Bedrifter hvis navn begynner med P t.o.m. Å  

Eventuelt: NB: Følg med på https://rogaland.bedriftsidretten.no/ for eventuelle forandringer i tolvte 

time. Velkommen 

Parkering:  

Ved Klepp Togstasjon, Tine Sentrallager og Potetmelfabrikken. Følg henvisning fra parkeringsvakter. 

De som har mulighet, kan ta toget til Klepp Stasjon.  
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Samlingsplass:  

På vestsiden av Midgardsormen. 

 

Kart:  

Revidert kart tegnet av Oddvar Taksdal/ Skogsopplevelser. Målestokk 1:7500. Ekv. 2,5m. I de åpne 

områdene av løypen er undervegetasjonen vokst litt i sommer, dvs. at det er litt mindre 

fremkommelig enn hva som fremgår av kartet. Symbolet som på kartet er markert med «brun 



trekant» betyr rotvelt – og ser slik ut på kartet; Alle løyper har målestokk 1:7500. 

 

 

Start og mål:  

Like ved østsiden av Midtgardsormen. Postbeskrivelser: Trykket på kart. Ikke løse postbeskrivelser 

ved start.  

Løyper: 

Løype   Poster  Lengde  

Løype B  22  6,2 km   

Løype C  19  5,4 km   

Løype D  18  4,6 km   

Løype E  17  4,4 km   

Løype F  13  3,7 km   

Løype G  12  3,5 km   

Løype H 11  3,2 km   

Løype I   10  3,1 km   

Løype J   10  3,0 km   

Løpe K   8  2,2 km   

 

NB: O-sko med pigger. Det er ikke lov å springe med piggsko over Midtgardsormen, så dersom du 

velger pigg tar du med deg piggskoene til start og skifter til pigg der. Vi passer på skoene dine mens 

du springer. Mål er like ved start. Eventuelt kan du gå på sokkelesten over       

 

Velkommen alle 


