
TIME KOMMUNE O-gruppa 

PM 

Njåfjellet, onsdag 1. september 2021 

 

 

DET ER NÅ ÅPNET FOR ETTERANMELDING FREM TIL KL. 23.59 TIRSDAG 30. 

AUGUST.  

Send påmelding til martina.graf-rohr@time.kommune.no. Betal til kontonummer 

3325.25.06174 eller Vipps til o-gruppa i Time kommune (#655126). Det er ikke mulig 

å betale med kontanter. 

 

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. 

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 

følgende start intervall:  

17:00 – 18:00: Bedrifter hvis navn begynner med L t.o.m. Å  

18:00 – 19:00: Bedrifter hvis navn begynner med A t.o.m. K 

NB! Rekkefølgen er endret etter forespørsel, slik at de som måtte starte sist på 

tidligere løp nå får starte først. 

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

time.  

 

Parkering: 

Parkering på to grusede områder på toppen av Lyefjell, og ved idretts/skoleområde 

lenger nede på Lye. Se kartutsnitt. Følg henvisning fra parkeringsvakter. Vi fyller opp 

på de grusede områdene først. 

Kollektivt: Buss 50 Bryne - Lye, busstopp «Lyefjell». 

mailto:martina.graf-rohr@time.kommune.no


Samlingsplass, start og mål: 

Samlingsplass ved Monsanut barnehage.  

Start ved Tjoratjørna.  

Mål nord for samlingsplass/enden av Lyevegen. 

 

 

 

Kart: 

Kartet ble sist oppdatert i 2006, og noen avvik forekommer dessverre.  

Ikke alle gjerdeklyverne er med i kartet, men disse har vi markert med tegn for 

krysningspunkt. En sti som ikke er med i kartet er også markert inn (stiplet strek). Det 

er en mast på fjellet, denne viser ikke kartet. 



Det er husdyr i området, ta hensyn til disse. Gjerdeklyvere skal benyttes, ta hensyn 

og unngå ødeleggelser på gjerder. 

Alle løypene er i målestokk 1:5000. Ekv. 5m. 

 

Løyper: 

Løype  Poster  Lengde 

B  16  5,0 km 

C  14  4,4 km 

D  14  4,0 km 

E  13  3,7 km 

F  11  3,5 km 

G  10  3,4 km 

H  11  3,3 km 

I  11  2,9 km 

J  9  2,6 km 

K  8  2,0 km 

 

Velkommen! 


