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Bedrifts-o-løp Bogafjell onsdag 25. mai 2022 

 
Frammøte/parkering: Foss Eikeland, merket fra fv. 505. Parkering på industriområdet ved 
Sandnes Garn. Samlingsplass rett nord for Sandnes Garn. Se oversiktsbildet nedenfor. 
 
Start: Fleksistart fra kl. 17.00 til kl. 19.00, ca. 15 min å gå til start. Se trasé på oversiktsbildet. 
 
Kart: Bogafjell revidert 2014, målestokk 1:5000 og 1:7500, ekvidistanse 5 meter. 
Kartet er oppdatert langs traséene for dette løpet. 
 
Terreng: Kupert med flere skogstyper. Det er fra furuskog som ble plantet tidlig på 1900-
tallet, noe buskfuru, felter med halvtett gran og lerkeskog til områder der vel 30 år gammel 
furuskog har vokst opp og åpnet seg. Løpbarheten kan variere fra noe sugende skogsbunn til 
skogsbunn med god løpbarhet. Nå i mai måned er graset ennå lavtliggende på skogsbunnen. 
Det er en del stier og turveier i området. 

 
Løyper: Det er mange poster i terrenget, så husk å sjekke postkodene. 
Det er oppfangende merking, som skal følges, fra siste post til mål for alle klasser utenom Ny 
Vis hensyn til andre som ferdes i skogen (hesteryttere, syklister og turgåere). 
 

Løype Lengde Målestokk Klasser 

Løype B 5,0 km 1: 7 500 HA, HB 

Løype C 4,8 km 1: 7 500 DA, HC 

Løype D 4,3 km 1: 7 500 DB, H16, H40 

Løype E 3,9 km 1: 7 500 H50 

Løype F 3,5 km 1: 5 000 D16, H60, H65, H70 

Løype G 3,1 km 1: 7 500 D40, D50 

Løype H 3,5 km 1: 5 000 D60, D65, D70, D75, H75 

Løype I 2,8 km 1: 5 000 D80, H80, H-Trim 

Løype J 2,3 km 1: 5 000 D-Trim 

Løype K 1,6 km 1: 5 000 D- Ny, H-Ny 

 
Beite og gjerder: Flere av løypene er innom et sauebeite. Gjerdeovergangene skal brukes når 
løperne krysser gjerdene. De er merket på kartet. Det er også tegnet inn gjerdepassasjer 
nord i terrenget. Disse må brukes om dette veivalget tas i bruk. 
 
Toalettforhold: Ikke tilgang til toalett. Må du skvette, så bruk skogen vest for samlingsplass 
før du går til start. 
 
Løpsleder/Førstehjelp: Svein-Erik Kvame, tlf. 934 99 626 
 
Salg: Kaker, brus og kaffe. Betaling med VIPPS: Ganddal IL orientering #112956 
 
 



 
 
 
Salg av orienteringsutstyr: 4All Sport kommer på samlingsplass, og har lovet gode priser på 

o-sko, terrengsko og kompass😊 https://www.4allsport.com/ 
 

     
Bildene er kun brukt som illustrasjon, og det er ikke sikkert disse produktene inngår i 
sortimentet som er tilgjengelig på samlingsplass. 

   

 
 

Oversiktsbilde som viser parkeringsområder, samlingsplass og traséen som 
skal følges til start 
 

 
 
 

Velkommen til edel kappestrid 😊 

https://www.4allsport.com/

