
 

Stavanger Orienteringsklubb  
KM-Natt, Madlatua 30.09.2022. 
KJØREANVISNING: 

MERKET FRA HARALD HÅRFAGRE.  

Parkering: PARKERING PÅ OFFENTLIG PARKERING, FØLG P-VAKTENS HENVISNING 

INNTIL 1100 M Å GÅ 

Løyper og klasser: 

 

Nivå Løype Ca. lengde Hovedklasser 
Andre 
klasser 

A 1 5,9 km H17  

A 2 4,9 km D17, H50,  AL-åpen 

A 3 3,8 km H15-16, D15-16, D50, D60, H60, 
H70, H80 

AK-Åpen 

B 4 2,8 km D13-14, H13-14, D70, D80, H80 B-åpen 

C 5 2,3 km D13-16C, H13-16C (Må løpe i par)  C-åpen 

Klasser med uthevet skrift er KM klasser 

 

Start:   

Første ordinære start kl. 21:00 

Åpne klasser har fristart 

 

Kart:  

KART: MADLATUA, MÅLESTOKK: 1:4000, EKVIDISTANSE 2,5 m  

 

Terreng:   

Bynært, men utfordrende og spennende skogsterreng. Nytt kart i 2021, ikke tidligere benyttet til løp.  

• Hovedsakelig løvskog med åpne partier. Spesielt i nordområder med meget tett (les 
ugjennomtrengelig) skog.  

• Søndre del av terrenget er flatt, og for det meste lettløpt 

• Bratt stigning til nordre del som er til dels kupert, delvis åpent med koller og høydepunkt.  

• Åpne områder i nord er lettløpte så framt undervegetasjonen har gitt seg for høsten. Ellers 
varierende løpbarhet. 

• Mange stier gir gode veivalgsutfordringer. Utydelige stier spesielt i sør som ikke kvalifiserer for å 
vises på kartet skaper ekstra spenning. 

• Ingen tunge sugende myrer å forsere. Et par områder som ligner på myr roter man seg ikke bort i 
så framt veivalg henger på greip. 

• Respekter grønnfargene. Selv i sent i september lurt å anta at det ikke er mer løpbart enn kartet 
tilsier. 

Vask:   Våtklut 

Toalett: Nei 

Antrekk:  Vanlige kles regler – full dekning unntatt armene. 



 

Premiering: Iht kretsens regler for Kretsmesterskap.  

 

Påmelding:  

Via Eventor seinest innen tirsdag 27.09.22  

Etteranmelding via Eventor seinest 29.09.22 kl 2359 

Direktepåmelding så langt det rekker med kart. 

 

Startkontingent:   

Kr 110,- for løpere under 17 år, og kr 170,- for de over 17 år +50 % for etteranmelding.  

Ingen etteranmeldingsavgift for de til og med 12år. 

 

Betaling startkontingent: Faktura for startkontingent blir sendt til lagene etter løpet.  

 

EKT / Tidtaking: Emit løperbrikke benyttes. Leie av brikke kr. 30,- (blir fakturert sammen med 

startkontingent etter løpet).  

 

 

 

 

 
 

PM og Startliste:  PM og startliste legges ut på Eventor innen 28.09.22 kveld.  

Barneparkering:  Ingen Barneparkering  

Kiosk:    Nei 

Løypelegger:   PÅL GJERDEN 

Løpsleder:  MORTEN SØRLI RONÆSS 

 97580214 

 morten.ronass@gmail.com 

Kontrollør/TD:  TBA  

 

 

Velkommen 

 

 

 

KART OVER SAMLINGPLASS  

 


