
Innbydelse til Høstkarusell på Ulsnes
Lørdag 13 desember 2014

Stavanger Orienteringsklubb inviterer til det fjerde og siste 
løpet i Høstkarusellen på Ulsnes Lørdag 13 desember 2014. 

Fremmøte/parkering: Samlingsplass nær parkeringsplassen innerst i 
Selhundvegen på Hundvåg.  Merket fra avkjøringen fra Hundvåg ring til 
Selhundvegen. 
Kartlenke: http://goo.gl/bZ01HJ

Start: Like ved samlingsplass.
Klokkeslett: Fleksistart mellom 13:30 og 14:30, 
brytetid 15:30
Kart: Ulsnes 1:5000, ekvidistanse 2,5m

Terreng: Blanding av urbane strøk og 
turområde. Variert, småkupert og stirikt terreng. 
Noe asfaltløping i boligområde. 
Sko med gummiknotter anbefales.

Påmelding: Påmelding i Eventor inntil 1 time før start og til nød ved 
samlingsplass. http://eventor.orientering.no/Events/Show/4537

Resultatene vil også bli lagt ut på Eventor.

Startkontingent: kr. 30,-

Løyper :  Lang 5,0 km 16 poster
Mellom 3,2 km 13 poster
Kort  (C-nivå) 2,1 km 9 poster
Nybegynner 1,4 km   9 poster

Løypeleggerer: Vilde Hustoft

Kontakt, spørsmål, påmelding: Pål Bårdsen pal@o-klubb.no tlf 951 76 592
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Selhundveien
høgdekurver
hjelpekurver m. fallstrek
fordypning / grop
hull / gravd grop, høgdepunkt
parkering o.l.
veg, gangveg med fast dekke
traktorveg
stor sti
liten sti
utydelig sti
uthogd linje, traktorslepe
kraftlinje
steingjerde
gjerde
gjerde, upaserbart
gjerde, ødelagt
bygning, ruin
spesiell detalj, overbygg
stup, skrent, mur
lekeapparat
stein, stor stein
blokkfelt, steinklynge
ur, steingrunn

pytt, liten pytt
spesiell vanndetalj
vanntank, brønn, kilde
passerbar bekk
liten bekk
flombekk, utydelig grøft
smal myr
utydelig myr
myr
enkeltstående tre
sandområde
åpent lettløpt område
åpent forbudt område
åpent lettløpt med spredte trær
åpent område
åpent område med spredte trær
nedsatt løpbarhet
nedsatt løpbarhet god sikt
svært nedsatt løpbarhet
svært nedsatt løpbarhet god sikt
ugjennomtrengelig vegetasjon
skoggrense
hage

Opphold i hager er forbudt.
Kopiering forbudt uten tillatelse av

Stavanger Orienteringsklubb.
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Turorientering 2014

Begynne med Orientering ? http://o-klubb.no
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Registrer klipp på http://turorientering.no
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Start:

N hjørne utside gjerde

Ved foten av skrent

Stein

Oppå skrent

NV hjørne innside åpent område

Ingen merking 400 m til mål
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