
 
 
 
 
Velkommen til HL/OLL 2018 i Kristiansand 
 
Kristiansand Orienteringsklubb ønsker løpere, leder, trenere og foreldre velkommen til Hovedløp og 
O-landsleir i Kristiansand. Endelig er det klart for en uke med spennende konkurranser, morsomme 
sommeraktiviteter og sosialt fellesskap. 
 
Som arrangør gleder vi oss til å ta dere imot og ser frem til en uke med masse forskjellig aktiviteter på 
programmet. 
 
I dette dokumentet er den viktigste informasjonen om arrangementet samlet i et utskriftsvennlig 
format. All informasjonen vil også ligge på hl2018.no og på vårt servicekontor på skolen. 
 
Bespisning 
Mat serveres i foajeen på skolen. Unntak ar festmiddagen på søndag som blir servert i Gimlehallen. 
På mandag serves middag fortløpende ved ankomst KKG etter retur fra Bragdøya. På lørdag og 
tirsdag serveres middag i puljer på skolen for å unngå kø og trengsel. 
 

 
 
Meny 
Fredag – lasagne, salat, brød 
Lørdag – pasta med kjøttsaus, salat 
Søndag – taco 
Mandag – kylling, ris, salat 
Tirsdag – kjøttkaker, poteter, grønnsaker 
 
 
Dusj 
Dusj og garderobe er i Gimlehallen, rett ved siden av skolen. 
 
Løps- og servicekontor 
Det er et servicekontor i foajeen på skolen. Dette vil også fungere som løpskontor på skolen. På 
løpsdagene lørdag og søndag flytter løpskontoret til arena ca. kl 10:00. Se for øvrig program. 
 
 



HMS 
Det vil være nattevakter på skolen alle netter. Dersom noe oppstår så kan du henvende deg til dem. 
Blir du syk så skal du overnatte på sykerommet for å unngå smitte. Vi har lege tilgjengelig og han kan 
kontaktes ved behov. I tilfelle akutte og kritiske hendelser ringer man alarmtelefonen 113, deretter 
varsles arrangementsansvarlig. 
 
Branninnstruks 
Dersom du oppdager brann:  

• Varsle andre (trykk inn en manuell brannmelder og bruk stemmen) 
• Evakuer bygget.  

 
Dersom brannalarmen går: 

• Lukk vinduer.  
• Evakuer bygget umiddelbart. 
• Sistemann lukker døra. 
• Er det for mye røyk i rømningsveien, bli i klasserommet og vent på hjelp.  
• Bruk korteste vei ut. Heis må ikke benyttes.  
• Gå til samlingsplass på plenen, vist som grønn sone nedenfor.  
• Gi plass for utrykningskjøretøy ved alle innganger.  
• Samle dere kretsvis. Kretslederne skaffer oversikt over alle som tilhører sin krets. 
 

 
 
 
 
Noen viktige telefonnr 

Øyvind Mikkelsen 45030717 Arrangementsansvarlig og løpsleder 
Roar Hermansen 91919501 Bespisning 
Linn Carina Daland 90669963 Forlegning KKG 
Målfrid Konst 91742880 Løps-/servicekontor 
Jack Bjørnsen 97689255 Aktivitets- og treningsansvarlig 
Thor-Inge Kostøl 91317905 Transport 
Vegard Danielsen 98099040 Lege/Sanitet 

 
 
 
 
 
 



 
Program HL/OLL 2018 
 
Torsdag 2. august  
16:30 Start «Camp for unge trenere»  
 
Fredag 3. august – Innrykk på Kristiansand Katedralskole, Gimle (KKG) 
14:00 Løpskontoret åpner  
14:00–20:00 Ankomst, registrering og innkvartering  
14:00–19:00 For-trening. Én sprintøkt og én langdistanseøkt. Begge i gangavstand KKG-skole  
17:00–19:00 Middag  
20:00 Trener- og lagledermøte  
20:45 Kretsmøter 
21:00–22:30 Kveldsmat  
23:00 Ro  
 
Lørdag 4. august – Hovedløpet langdistanse i Voie-skogen 
07:00–10:00 Frokost  
08:45–11:15 Transport til start/arena  
10:00–13:30 HL langdistanse  
Ca. kl. 14:00 Blomsterseremoni og premieutdeling  
15:00–15:45 Transport tilbake til skolen  
16:30–18:30 Middag  
18:30 Trener-/lagledermøte  
19:30 Kretsmøter  
21:00–22:30 Kveldsmat  
23:00 Ro  
 
Søndag 5. august – Hovedløpet sprint på Lund 
08:00–10:30 Frokost 
10.00–13:30 HL sprint  
Ca. kl. 14:00 Blomsterseremoni og premieutdeling 
16:00 Trener/ledermøte 
16:45 Kretsmøter 
17:30 Treningsgruppene samles og blir kjent  
18:00 Festmiddag  
20:00–23:00 Disko 
21:00 Leder-/trenerkaffe 
21:30–23:30 Kveldsmat  
24:00 Ro 
 
Mandag 6. august – Aktivitetsdag Bragdøya 
07:30–09:30 Frokost  
08:30 Første gruppe transporteres til Bragdøya  
11:00 Siste gruppe transporteres til Bragdøya 
09:30-16:00 Aktiviteter på Bragdøya 
15:00-17:00 Retur til skolen 
17:00-18:45 Middag 
19:00 Inspirasjonsforedrag 
20:30 Trener-/lagledermøte  
21:00–22:30 Kveldsmat  
23:00 Ro  



 
 
Tirsdag 7. august - Treningsdag  
07:30–09:30 Frokost  
09:00-17:30 Treningsaktiviteter 
17:00–19:00 Middag  
19:00 Trener- og lagledermøte 
19:30 Kretsmøter 
20:00–23:00 Disko  
21:00–22:30 Kveldsmat  
24:00 Ro 
 
 
Onsdag 8. august – Kretsstafetten  
07:00–09:00 Frokost  
10:00 Start kretsstafett  
Fra 11:00 Utdeling av baguetter  
Fra ca. kl. 11:30 Premieutdeling og avslutning 

 

 

Ordensregler for deltakere HL/OLL 2018 
 
 
  Om tid og respekt 

1. Møt alltid presis 
2. Lytt godt til alle beskjeder som blir gitt.   
3. Hold deg oppdatert på skriftlig informasjon. 
4. Det er ditt ansvar å være på rett sted til rett tid. 
5. Respekter køordninger, romfordelinger og andre regler for HL/OLL 2018. 

 
Om orden og renslighet 

6. Dusj etter trening. 
7. O-sko tas av og settes utenfor. 
8. Vask dere på hendene før alle måltider og etter alle toalettbesøk. 
9. Hold rommet ryddig. 
10. Kast søppel i søppelbøtter og containere. 

 
Om helse og sikkerhet 

11. Blir du syk, si ifra. 
12. Er du redd, si ifra. 
13. Ser du noen slå seg eller holde på å skade seg, hjelp til og si ifra. 
14. Har du god helse, tren enda mer! 
15. Pass på dine verdisaker, arrangøren tar ikke ansvar.  

 
Om trivsel og vennskap 

16. Ikke la noen stå alene i et hjørne.  
17. Finn deg en ny venn. 
18. Vær positiv, inkluderende og møt opp med et smil. 



 
Om å få næring og kle seg før og etter trening 

19. Uten mat og drikke, duger helten ikke!  Ha med egen drikkeflaske. 
20. Husk å smøre stor matpakke til lunsj.  
21. Kle deg etter vær og vind. Skift raskt til tørt tøy etter trening.  

 
Om å legge seg 

22. Være på rommet senest kl 22:30 (23.30 på søndag/tirsdag). 
23. Det skal være ro på rommet kl 23:00.  (24.00 søndag/tirsdag).  
24. Legg hodet på puten, la resten av kroppen finne sin plass i soveposen. Lukk øynene og 

SOV !  
 
 
  



 

PM Hovedløpet langdistanse  
Lørdag 4. august 

 
Arena 
Torkelsmyra skole 
 
Busstransport 
Løpere og ledere transporteres med buss fra KKG. Ledere som har egen bil kan kjøre direkte til arena. 
Alle løpere skal ta buss ihht. oppsatt transportplan. Ingen løpere skal innom arena før de har startet. 
Det er ca. 1.6km (ca.15min gangtid langs grusvei) fra busstopp til start og ca. 1.8km (ca.20min 
gangtid lang grusvei og sti) fra busstopp til arena. Vei til start og arene er merket med merkebånd i 
forskjellige farger. 
 
Transportplan 
Bussen går presis på angitt tid. Det vil være funksjonærer tilstede både ved påstigning for å hjelpe til 
slik at alle kommer på rett buss. Ved avstigning vil det være funksjonærer som viser hvor bagasje skal 
legges og i hvilken retning start og arena er. 
 
Det vil være ledige plasser på alle bussen for ledere og de som er med på Camp Unge Trenere.  Det er 
utøverne som har førsterett på plassene dersom en buss skulle bli full. Ledige plasser fylles opp av 
andre. 
 
Bussturen tar i underkant av 20 minutter. Ståplasser på bussen må påregnes. 
 
Alle utøvere vil ha minimum 1 time fra de går av bussen til starttid. 
 

Buss Avgangstid buss Starttid Startnummer 
1 08:40 10:00-10:15 1-8, 200-208, 300-308, 400-408, 500-508, 801 
2 08:55 10:16-10:30 9-16, 209-216, 309-315, 409-416, 509-515 
3 09:10 10:31-10:45 17-23, 100-108, 217-223, 316-323, 417-423, 516-523 
4 09:25 10:46-11:00 24-31, 109-115, 224-231, 324-330, 424-431, 524-530 
5 09:40 11:01-11:15 32-38, 116-123, 232-238, 331-338, 432-438, 531-538, 

600-603, 700-704 
6 09:55 11:16-11:30 39-46, 124-130, 239-246, 339-345, 439-446, 539-545, 

604-607, 705-708 
7 10:10 11:31-11:45 47-53, 131-138, 247-253, 346-353, 447-453, 546-553, 

608-610, 709-711 
8 10:25 11:46-12:00 54-61, 139-145, 254-261, 354-360, 454-461, 554-558, 

712-715 
9 10:40 12:00- 62-66, 146-158, 262-275, 361-362, 462-484 

 
Tøy til arena 
Løperne pakker en bag/sekk med tøy de skal ha når de kommer i mål. Denne legges på en tilhenger 
like etter at man går av bussen og blir fraktet til arena. Overtrekkstøy som man skal ha helt frem til 
man starter legges på anvist sted ved forstart og blir fraktet til arena. Dette tøyet vil ikke 
nødvendigvis være på arena når løperen kommer i mål, men komme senere. 
 
 
 



Adkomst og parkering for publikum 
Følg riksvei 456 vestover fra Kristiansand til XY-Kjos. Det merkes fra XY-Kjos i krysset Rv456/Rv457. 
Parkering på/like ved skolen. Det oppfordres til samkjøring pga. noe begrenset parkeringskapasitet. 
Ingen parkeringsavgift. 
 
Tidtaking og emiTag 
Det benyttes emiTag til tidtaking og emit-brikke til stempling. Løpstiden går fra starttidspunktet. 
Måltiden tas når løperen passerer mållinja. Det er ikke stempling på målstreken, men avlesning av 
emit-brikke like etter målgang. Registrering på hver post gjøres ved å legge emit-brikken på 
postbukken. Postene er utstyrt med postskjerm og bukk med emit stemplingsenhet. 
 
Det skal ikke benyttes emit-brikke med display, og løpere påmeldt med dette får tildelt leiebrikke. 
 
De som ikke er påmeldt med egen brikke/emiTag får leiebrikke/emiTag utdelt ved forstart på lørdag. 
EmiTag og -brikke som leies beholdes til alle løpene er ferdig. 
 
Forstart 
Avstand fra busstopp til forstart er 1,4 km langs grusvei. Det er satt opp merkebånd og skilt. Det er 
kun tillatt å følge merket trasé. 
 
Ved forstarten er det toalett og vann for løperne. 
 
Forstart er ca. 200m fra start og her er det slått opp startlister. Alle løpere skal innom forstart i god 
tid før sin starttid (minst 10min). Her skal emiTag og emitbrikke sjekkes/nulles og startnummer 
hentes. Ved feil på brikke eller emiTag er det her mulig å få en ny. Den enkelte forsyner seg selv med 
startnummer som blir hengt opp ved forstart. 
 
De som ikke er påmeldt med egen brikke/emiTag får leiebrikke/emiTag utdelt på forstart. EmiTag og 
-brikke som leies beholdes til alle løpene er ferdig. 
 
Det er en startklokke ved forstart som viser oppropstid. 
 
Startprosedyre 
 
Det er to startklokker. En ved opprop og en ved startstreken 
 
4 min.:  

Startklokke viser oppropstid. Du blir ropt opp når klokka viser din starttid. 
Ved opprop går du inn i første start-bås. 
 

3 min.:  
Utdeling av backuplapp. 
 

2 min.:  
Utdeling løse postbeskrivelse. 
 

1 min.:  
Nedtelling til start. Startklokke ved startstreken viser faktisk starttid 
Kartet tas i startøyeblikket.  
Det er merket til startpost ca. 150 meter. 
 
 



Antrekk og sko 
Antrekk ihht. NOFs regler.  
 
Kart 
Voie. Utgitt 2018. Ekvidistanse 5 m. Målestokk 1:10 000. Trykket i offset. 
 
Terreng 
Terrenget er et variert, men tradisjonelt kystsørlandsterreng med moderat kupering. Deler av 
terrenget har større høydepartier med til dels bratte kanter og deler er mer småkupert. Det er 
blandingsskog med stort innslag av løvskog og en del undervegetasjon. Det er en del stier i terrenget 
og innslag av enkelte myrer. Enkelte stier kan være vanskelig å se på grunn av undervegetasjon. Alle 
løyper har et preg av skikkelig langdistanse. 
 
Væskepost 
Væske med vann finnes ved passering av arena. 
 
Klasser og løyper 

Klasse Startnummer Lengde Meldepost Passering Antall 
poster 

Stipulert 
vinnertid 

H14 1-100 3,3 km 1,3 km 2,4 km 10 30 min 
D14 100-199 3,1 km 1,4 km 2,4 km 10 30 min 
H15 200-299 4,1 km 1,9 km 3,2 km 12 35 min 
D15 300-399 3,5 km 1,4 km 2,7 km 11 35 min 
H16 400-499 4,6 km 2,2 km 3,7 km 13 40 min 
D16 500-599 4,1 km 1,8 km 3,2 km 12 40 min 
H14-16C 600-699 2,6 km   7 - 
D14-16C 700-799 2,6 km   7 - 

 
Innsamling av kart 
Løperne leverer kartet etter målgang. Det henvises til fair play, og det er ikke lov å gi opplysninger 
om løypa til deltagere som ikke har startet. Løpskartene deles ut etter siste start. 
 
Eldre kart 
Det er ikke tillatt å ha med gamle kart over løpsområdet til start eller arena. 
 
Garderobe 
Det er garderobe og dusj tilgjengelig på arena 
 
Toaletter 
Toaletter på vei til start og på arena 
 
Kiosk 
Det er kiosksalg på arena med rikt utvalg av varm og kald mat/drikke. Mulig å betale med kontanter, 
kort og Vipps. 
 
Sanitet 
Lege og sykepleier er tilgjengelig på arena. Førstehjelpsutstyr tilgjengelig på start. 
 
 
 
 



Premieutdeling 
Det blir blomsterseremoni og premieutdeling på arena direkte etter løpet. Vi oppfordrer både aktive 
og foreldre til å være igjen på arenaen til etter premieutdeling slik at vi sammen kan skape en flott 
ramme rundt premieutdelingen. 
 
 
Returtransport til KKG 
Etter premieseremonien går det busser direkte fra arena tilbake til KKG. Bussene kjører i to puljer og 
det vil være ca. 30 minutters venting mellom puljene. 
 
Organisasjon 
Løpsleder:  Øyvind Mikkelsen 
Løypelegger:  Sebastian Daland 
TD/Kontrollør:  Kjell Erik Røisland, SSOK 
Tidtaking:  EQ Timing AS v/Dagfinn Øksenholdt 
Jury:   Mari Gullbrekken Schjølberg, Tynset 

Hans Olav Hygen, Østmarka 
Kim Richter, Sandnes 
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PM Hovedløpet Sprint  
Søndag 5. august 

 
Arena 
Kristiansand Stadion. Ingen løpere skal til arena før de har startet. 
 
 
Startsted  
Det er merket fra KKG til forstart. Løperne må følge merket rute og ingen skal innom arena før start. 
Det er 1,2 km å gå til forstart som ligger i umiddelbar nærhet til start. 
 
 
Adkomst og parkering for publikum og ledere 
Publikum og ledere som skal gå til arena må følge merket rute. Det er 1,8 km til arena. Publikum som 
kjører til arena tar av fra E18 ved kryss 95, Bjørndalssletta, og følger Østre Ringvei helt til Kristiansand 
stadion. Det er gateparkering utenfor Kristiansand stadion. 
 
 
Tidtaking og emiTag 
HL sprint benytter berøringsfrie stemplingsenheter. Det betyr at emiTag brukes både til tidtaking og 
stempling. Løpstiden går fra starttidspunkt angitt i startlisten. Måltida tas idet løperen passerer 
mållinjen. Det er ikke stempling på målstreken, men brikkeavlesing like etter målgang. 
 
Nulling av brikke skjer på forstart. Registrering på hver post gjøres ved å føre emiTag over en plate 
som er montert på trebukk/stativ. Registreringen er gjennomført dersom at dioden på emiTag’en 
blinker i ca. 10 sekunder etter passering. Sjekk at registreringen er blitt gjort på hver post. Dersom 
Tag’en ikke blinker, bruker du stifteklemma på postbukken og stempler i et av reservefeltene på 
kartet. Posten er utstyrt med postskjerm montert på trebukk/stativ. 
 
 
Forstart 
Forstart er i umiddelbar nærhet til start. Ved forstart er det tilgjengelige toaletter og vann som 
løperdrikke. Det er slått opp startlister ved forstart. Alle løpere skal innom forstart i god tid før sin 
starttid (minst 10min). Her skal emiTag sjekkes og nulles og startnummer hentes. Ved feil på emiTag 
er det her mulig å få leie en ny. Den enkelte forsyner seg selv med startnummer som blir hengt opp 
ved forstart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Startprosedyre 
Det er to startklokker. En ved opprop og en ved startstreken 
 
4 min.:  

Startklokke viser oppropstid. Du blir ropt opp når klokka viser din starttid. 
Ved opprop går du inn i første start-bås. 
 

3 min.:  
Vente 
 

2 min.:  
Vente. 
 

1 min.:  
Nedtelling til start. 
Startklokke ved startstreken viser faktisk starttid 
Kartet tas i startøyeblikket.  
Det er merket til startpost. 
 
 

Antrekk og sko 
Kort bukse er tillatt i sprint. Joggesko eller sprintsko med knotter anbefales. Sko med metallpigger er 
forbudt. 
 
Kart 
Kart Lund. Utgitt 2018. Sprintnorm. Ekvidistanse 2,5 m. Målestokk 1:4000. Printet i henhold til NOFs 
reglement. 
 
Terreng 
Løpsområdet er i hovedsak urbane områder, med hovedvekt på boligområder og boliggater. Løypene 
vil ha innslag av partier med park. Deler av løypene vil også kunne komme i kontakt med mindre 
skogspartier. 
 
Forbudte områder 
Sprint har egne regler for hvor det er forbudt å løpe. Alt som er tegnet som «ikke passerbart» er 
forbudt å passere. Løperne oppfordres til å på forhånd gjøre seg kjent med konkurranseregler og 
sprintkartnorm. Det er blant annet ikke lov å krysse: 
• Gjerder tegnet med tykk strek 
• Murer og skrenter, tegnet med tykk, svart strek 
• Hekker tegnet med mørkegrønn farge 
• Private områder, olivengrønn farge 
• Områder markert med lilla striper 
 



 
 
Forbudte områder vil kun unntaksvis være merket med sperrebånd i terrenget. 
 
Trafikk/sikkerhet 
Løpsområdet består av flere gater og boligveier. Deltagerne ferdes i løpsområdet på eget ansvar. Det 
vil ikke forekomme stenging av veier/gater under løpet. Veiene er stort sett i rolige boligområder 
med lave hastigheter. 
 
Alle løyper vil krysse en større vei med trafikk. Her er det markert krysningspunkt på kartet. Alle 
løperne skal krysse veien i dette punktet. Det vil være utplassert trafikkvakter. Kryssing andre steder 
vil medføre diskvalifikasjon. 
 
 
Bagasje til arena 
Når løperen går til start settes sekk/bag på anvist sted utenfor KKG skole. Bagene blir fortløpende 
transportert til arena. Overtrekkstøy som man har med seg til start legges på anvist plass og dette blir 
fraktet til arena. 
 
Klasser og løyper 

Klasse Startnummer Lengde Meldepost Passering Antall 
poster 

Stipulert 
vinnertid 

H14 1-99 2,3 km 0,6 km 1,4 km 21 13 - 15 min 
D14 100-199 2,0 km 0,4 km 1,1 km 15 13 – 15 min 
H15 200-299 2,4 km 0,7 km 1,4 km 18 13 - 15 min 
D15 300-399 2,3 km 0,5 km 1,2 km 18 13 – 15 min 
H16 400-499 2,4 km 0,8 km 1,6 km 20 13 - 15 min 
D16 500-599 2,4 km 0,6 km 1,4 km 19 13 – 15 min 

 
Løpere må være nøye med å sjekke postkoder. Postene ligger til tider tett. 
 
Innsamling av kart 
Løperne leverer kartet etter målgang. Det henvises til fair play, og det er ikke lov å gi opplysninger 
om løypa til deltagere som ikke har startet. Løpskartene deles ut etter siste start. 
 
Eldre kart 
Det er ikke tillatt å ha med gamle kart over løpsområdet til start eller arena. 
 



Garderobe 
Dusjing på skolen etter løp og premieutdeling. 
 
Toaletter 
Toaletter ved start og på arena 
 
Kiosk 
Det er kiosksalg på arena med rikt utvalg av varm og kald mat/drikke. Mulig å betale med kontanter, 
kort og Vipps. 
 
Sanitet 
Lege og sykepleier er tilgjengelig på arena. Førstehjelpsutstyr er også tilgjengelig på start. 
 
Premieutdeling 
Løperne skal oppholde seg på arena til siste løper er i mål. Det blir blomsterseremoni og 
premieutdeling på arena direkte etter løpet. Vi oppfordrer både aktive og foreldre til å være igjen på 
arenaen til etter premieutdeling slik at vi sammen kan skape en flott ramme rundt premieutdelingen. 
 
Organisasjon 
Løpsleder:  Øyvind Mikkelsen 
Løypelegger:  Ole Kostøl 
TD/Kontrollør:  Jan Arild Johnsen, NOF 
Tidtaking:  EQ Timing AS v/Dagfinn Øksenholdt 
Jury:   Mari Gullbrekken Schjølberg, Tynset 

Hans Olav Hygen, Østmarka 
Kim Richter, Sandnes 
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PM Aktivitetsdag Bragdøya 
Mandag 6. august 

 
Bragdøya i Kristiansandsfjorden er, sammen med øyene rundt, offentlig friareal. Øyene ble 
kjøpt av Kristiansand kommune i 1969 med statlig tilskudd og klausul om at området skulle 
være rekreasjonsområde for byens befolkning. På øyene er det en del eldre hyttebebyggelse. 

Byens første lystgård ble oppført på Bragdøya av by- og rådstueskriver Henrik Arnold 
Thaulow rundt 1770. Thaulow var morfar til Camilla, Oscar og Henrik Wergeland, og barna 
tilbragt flere somre på øya med foreldre og besteforeldre. Under 2.verdenskrig ble mange 
russiske krigsfanger skutt og drept av tyskerne på Bragdøya. Dere vil se flere minnesmerker 
på øya fra denne tiden. I dag er det alle villsauene som dominerer øya sammen med mange 
sommerferierende gjester. Vis hensyn til villsauene og øvrige sommergjester.  
 
Området er variert, med småkupert terreng, skog, svaberg og gammelt kulturlandskap. Her 
er badeplasser både på øst- og vestsiden av øya, nye og gamle stier. Villsauene holder 
vegetasjonen nede slik at det er lettløpt. 
 
Avreise fra KKG mandag morgen er i henhold til tidskjema for gruppen (se under). Reisetid 
fra skolen er først 15 minutter med buss, så 10 min med båt. Da tidskjema er stramt er det 
viktig at alle møter i god tid og er effektive ved på og avlasting buss og båt. Hold deg 
sammen med gruppa de. 

Ved avreise har du på deg varmt treningstøy som tåler å bli bløtt. Joggesko – bytt gjerne til 
terrengsko før start. Sko med metallpigger er ikke tillatt på buss eller båt. 

Ta med i sekken/bagen: Skift fra topp til tå (regn med at du blir bløt), håndkle, varmt 
tøy/regntøy/ull avhengig av været, badetøy, stor niste, drikkeflaske, terrengsko/o-sko, 
kompass, emit brikke og litt mer tøy. Det er en liten kiosk på øya. Med bl.a. kaffe, brus, vafler 
og is. 

Hva skjer? 
Det blir Øyvandring med 7 bemannede stasjoner i tillegg til 4 oppgaver som gruppa løser 
underveis. Gruppa skal være samlet på de 7 bemannede stasjonene, men kan deles opp 
mellom stasjonene. Ev «minigrupper» må bestå av minimum 5 deltagere. Mobiltelefon, 
nettbrett eller lignende kan tas med på eget ansvar men får kun brukes som kamera. Bruk av 
internett, å ringe eller sende sms er ikke tillatt. Trener er ansvarlig for at dette overholdes. 

Ved start får gruppa 5 kart hvor de 7 bemannede stasjonene er markert. Gruppen får ved 
start oppgitt hvilken stasjon gruppen må begynne med. Alle avslutter med stasjon 8 før 
målgang. Øvrige stasjoner tas i valgfri rekkefølge. På stasjonene blir det forskjellige oppgaver 
som gruppen må samarbeide om. De fleste oppgavene vil ha en tidsgrense på 4-8 minutter. I 
tillegg til å løse oppgavene best mulig blir det også tatt hensyn til hvordan gruppen 
samarbeider. Viktig å involvere alle.  



Informasjon om oppgaver og tidsbegrensing får dere ved ankomst stasjonene. Ved eventuell 
kø på noen av stasjonene kan det være et tips å løse noen av de andre oppgavene dere får 
ved start. 

Når siste stasjon (stasjon 8) er gjennomført er det målpassering. Og etter det ev bading, skift 
til tørt tøy, nistespising og litt avslapning før crazy- o starter.  
Vi har badevakter i forbindelse med bad i badebukta ved vår samlingsplass på øya. Av 
sikkerhetshensyn vil vi at bading ev andre steder kun skjer i grupper på minimum 5 personer, 
samt at dere har gitt beskjed til gruppetrener hvor dere går. 

Crazy-o 

Klassevis fellesstart. Se tidskjema under for når din klasse starter. 

Bytt gjerne tøy og sko før start slik at du har tørt tøy å ta på deg etter målgang. Du behøver 
ellers terrengsko/joggesko og emit brikke. Kompass kan kanskje være en fordel. 
 
Løypelengde: ca. 2,5 km.  
Terreng: Bragdøya mm 
Poster: Markert med o-skjerm og hengende ekt. På kartet er det store «ringer» som viser 
hvor posten er. Posten er ikke nødvendigvis i sentrum av «ringen». Les postbeskrivelsen og 
sjekk koder. Lureposter kan være plassert ut. 

Mellom 1. og 2. post er det en gammel tretrapp ned en skrent. Det anbefales at du for egen 
sikkerhet ikke benytter deg av denne – tretrappen er sperret med merkebånd. Trappen står 
ikke på kartet. 

Kart: Bragdøya 
Type og alder er varierende.  
Målestokk ja, ekvidistanse ja.  

Tidtaking: Vi bruker emit og hengende enheter. Alle deltagere er registrert med emit nr som 
påmeldt til HL langdistanse. Ved endringer av brikke nr gi beskjed via trener til arrangør. 

Villsau: Vis hensyn til alle villsauene. Møter du disse på din ferd ro ned tempoet og gi sauene 
en grei fluktvei. Vis selvfølgelig også hensyn til alle øvrige gjester på Bragdøya. 
Etter målgang Crazy-o blir det ev. mer bading, skifte til tørt tøy, utdeling av wraps og 
avslapning før returreise. For aktuelle returtider for deg og din gruppe se tidskjema. 
 
Starttider Crazy-o 
H14  kl 13.30 
D14 kl 13.40 
H15 kl 14.00 
D15 kl 14.10 
H16 kl 14.40 
D16 kl 14.50 
  



Tidsskjema og Transportplan: 

Gruppe nr. 

Buss fra 
KKG- 

fremmøte  
Båt til 

Bragdøya 
Starttid 

øyvandring 
Starttid 
Crazy-O 

Båt fra 
Bragdøya 

Buss 
retur 

1 08:24 08:55 09:30 13:30/13:40 14:55 15:15 
2 08:24 08:55 09:36 13:30/13:40 14:55 15:15 
3 08:24 08:55 09:42 13:30/13:40 14:55 15:15 
4 08:40 09:25 09:48 13:30/13:40 15:25 15:45 
5 08:40 09:25 09:54 13:30/13:40 15:25 15:45 
6 08:40 09:25 10:00 13:30/13:40 15:25 15:45 
7 09:04 09:35 10:10 14:00/14:10 15:55 16:15 
8 09:04 09:35 10:16 14:00/14:10 15:55 16:15 
9 09:04 09:35 10:22 14:00/14:10 15:55 16:15 

10 09:14 09:45 10:28 14:00/14:10 16:00 16:20 
11 09:14 09:45 10:34 14:00/14:10 16:00 16:20 
12 09:14 09:45 10:40 14:00/14:10 16:00 16:20 
13 09:39 10:10 10:46 14:00/14:10 16:30 16:50 
14 09:39 10:10 10:55 14:40/14:50 16:30 16:50 
15 09:39 10:10 11:01 14:40/14:50 16:30 16:50 
16 09:49 10:20 11:07 14:40/14:50 16:40 17:00 
17 09:49 10:20 11:13 14:40/14:50 16:40 17:00 
18 09:49 10:20 11:19 14:40/14:50 16:40 17:00 
19 10:19 10:50 11:25 14:40/14:50 17:00 17:20 
20 10:19 10:50 11:31 14:40/14:50 17:00 17:20 
              

              
Ledere (inntil 30 stk) 08:04 08:30 - 13:10 14:30 14:50 
Ledere (inntil 30 stk) 10:19 10:50 - 15:10 17:00 17:20 

 
 
 
 



 
 
  



 
 

PM OLL O-tekniske treninger 
 Tirsdag 7. august 

 
Det er to opplegg, et for formiddagen og et for ettermiddagen. Begge oppleggene er i 
gangavstand fra overnattingen på KKG. Det ene opplegget har fokus på sprint-o mens det 
andre er skogs-o. Det vil også i forbindelse med sprint-o opplegget være muligheter å prøve 
på rulleski-o (se eget PM). Se tidskjema under for når din gruppe skal samles for felles 
avgang til treningene formiddag og ettermiddag. 

 

Opplegg Sprint-O.  
1 km å gå fra KKG.  
Kart: 1:4000, 2,5 m ekvidistanse. Revidert 2018 

Ta med til treningen: Løpesko, kompass, emit brikke, postbeskrivelsesholder, litt skift 
avhengig av været. Drikkeflaske med vann og gjerne litt frukt eller annet godt å spise. 
 
Det er 5 forskjellige løyper. Du velger selv hvilke og hvor mange du prøver deg på. 
1) Linje-o sprint. Løypelengde 1,0 km 
Følg linjen som er markert på kartet. Ha god kartkontakt så du hele tiden vet hvor du er på 
linjen og hvor linjen fortsetter. 
2) Utgang. Løypelengde 0,8 km. Fokus her er at du skal prøve å vite i hvilken retning du skal 
løpe ut fra posten før du kommer til den. Orientere på forskudd. 
3-5) Tre forskjellige veivalgsløyper hvor fokus er å se de gode veivalgene og gjennomføre 
disse på en bra måte. 
Løypelengder på disse tre løypene er 1,0 km – 0,9 km – 1,7 km. 
 
I tillegg til disse fem løypene tilbyr Ski-o gruppa i NOF mulighet til å prøve deg på ski-o på 
sommerføre. Vi har en del rulleski, staver, skisko, hjelmer mm til utlån. Har du eget utstyr og 
ønsker å prøve deg på rulleski-o kan du gjerne ta med deg dette til O-landsleiren. Se for øvrig 
eget PM fra Ski-o gruppa. 

Terreng: Urbant hvor underlaget domineres av asfalt og gress. Svak kupering. 
I treningsområdet er det en god del institusjoner hvor vi bare har fått positive svar på 
spørsmål om å benytte området. Vis hensyn til beboere og andre som eventuelt skulle 
komme i din vei. Det er biltrafikk i treningsområdet så vis hensyn også til biler og syklister. 
Det er ikke godt å kollidere med en bil eller syklist! 

Områder som på kartet er markert som forbudt er selvfølgelig forbudt å passere. Er du 
usikker på sprintnormen prat med din trener.  

Bli enig med trener når dere/gruppen går tilbake til skolen. 



Opplegg Skogs-o 
Utgangspunkt for skogs-o opplegget er Grønn Slette i Jegersberg. 1,5 km å gå fra KKG.  
Kart: Jegersberg, sist revidert 2015. Målestokk 1:7500 / 1:5000. 5 m ekvidistanse. 
Ta med til treningen: Terrengsko, kompass, postbeskrivelsesholder, emit brikke, litt skift 
avhengig av været. Drikkeflaske med vann og gjerne litt frukt eller annet godt å spise.  

Fra Grønn Slette er det tre treningsopplegg. Hvert opplegg har igjen 2-3 løyper å velge 
mellom. De tre treningsoppleggene har følgende tema: Veivalg, Postplukk og 
Kompass/retning. For startpunkter for de tre oppleggene se arenaskisse. 
Du velger selv hvilke og hvor mange opplegg du prøver deg på. Ei løype pr opplegg. Snakk 
gjerne med din trener. 

Veivalg (startsted 1 – ca 300 meter fra Grønn Slette). Målestokk 1:7500 
Her er det 3 løyper å velge mellom. Se etter de beste veivalgene, bestem deg for en plan for 
strekket og prøv å gjennomføre dette på en god måte. 
Løype Lang A: 3,2 km – 16 poster 
Løype Kort A: 2,5 km – 11 poster 
C-løype: 1,8 km – 10 poster 

Postplukk (startsted 2 – sør på Grønn Slette). Målestokk 1: 5000 
Også her er det tre forskjellige løyper å velge mellom. En postplukk med vanlig kart, en 
postplukk hvor alle stiene på kartet er tatt bort og en postplukk med kurvekart (vann og 
skrenter/stup er også på kartet) 
Trening på god og sikker inngang til posten («siste sikre») og god utgang fra posten (retning 
og «første sikre») 

Postplukk OR (med vanlig kart): 2,1 km – 22 poster 
Postplukk US (kart uten stier): 2,2 km – 22 poster 
Postplukk HK (kurvekart): 2,3 km – 24 poster 

Kompass / retning (startsted 3 – ca 600 meter fra Grønn Slette). Målestokk 1:7500. 
Dette opplegget kan du med fordel kombinere med postplukken. Etter ca halve 
postplukkløype kan du hoppe over til kompass/retning da du nesten passerer start / mål for 
denne delen halvveis i postplukken. Etter gjennomført Kompass/retning kan du så fullføre 
postplukken. 

For kompass / retningstreningen er det to løyper å velge mellom. En med vanlig kart og en 
hvor kartet stedvis er hvitet ut for å tvinge deg til å stole på kompasset. 

Kompass/korridor (delvis hvitt): 2,8 km – 16 poster 
Kompass / korridor (vanlig kart): 2,6 km – 14 poster 

Bli enig med trener når dere/gruppen går tilbake til skolen. 

 

 



Tidskjema Treningsdag tirsdag 7.8.2018 
        

  

Avgang til 
Skogs-o 

Jegersberg 

Ferdig 
trening 

Jegersberg Fri tid / lunsj 
Avgang til Sprint-
O Rulleskiløypa Ferdig trening Sprint-O 

Gruppe nr           
1 09:00 11:00   14:00 16:00 
2 09:10 11:10   14:05 16:05 
3 09:20 11:20   14:15 16:15 
4 09:30 11:30   14:20 16:20 
5 09:40 11:40   14:30 16:30 
6 09:50 11:50   14:35 16:35 
7 10:00 12:00   14:45 16:45 
8 10:10 12:10   14:50 16:50 
9 10:20 12:20   15:00 17:00 

10 10:30 12:30   15:05 17:05 
11 14:50 16:50   10:10 12:10 
12 15:00 17:00   10:20 12:20 
13 15:05 17:05   10:30 12:30 
14 14:00 16:00   09:00 11:00 
15 14:05 16:05   09:10 11:10 
16 14:15 16:15   09:20 11:20 
17 14:20 16:20   09:30 11:30 
18 14:30 16:30   09:40 11:40 
19 14:35 16:35   09:50 11:50 
20 14:45 16:45   10:00 12:00 

 

 



 
 
  



 
 
PM Ski-o 
 

Ski-o landslaget inviterer til 

Ski-orientering på sommerføre 
 
Når:  
Tirsdag 7.august fra kl. 9:00. til 16:00 (parallelt med sprint-o trening O-landsleir)  
 
Sted 
Rulleskiløypa på Kongsgård 
 
Start/Mål  
Rulleskiløypa ved Donn huset 
 
Opplegg 
I år har vi fått lånt utstyr til å gå på rulleski. Vi legger opp til at alle kan få prøve å gå på rulleski. Selv 
dere som ikke har gått på rulleski tidligere. Vi vil være på et område med god plass slik at det skal 
være trafikk sikkert og muligheter til å få utfordret seg selv. Men vær forsiktig ved kryssing av veier, 
benytt fotgjengeroverganger der det er mulig. Det blir lagt to løyper som alle kan få prøve.  
 
Representanter fra landslaget i ski-o er på plass tirsdag 7.august fra kl. 9:00. til 16:00 ved 
Rulleskiløypa. Test løypene parallelt med sprint-o opplegget på O-landsleiren samme sted og tid. 
 
Utstyr 
Det vil være mulighet til å låne alt nødvendig utstyr (skisko, rulleski, staver, hjelm og kartstativ). Vi 
har 20 par rulleski til utlån som vil gå på rundgang. Om du ønsker det har du mulighet til å ta med 
eget utstyr. Husk å ta med egen brikke! 
 
Løypene 
Det vil være en kort løype på ca. 8-10 min og en litt lengre på ca. 15 min. Den korte løypen skal vare 
av det lette slaget, mens den lengre er litt mer krevende. Det er en rulleskiløype ved start og mål som 
det vil være mulig å benytte seg av. 
 
Vi kommer til å ha to personer gående i området på rulleski og to personer i start og målområdet. 
 
Kontakt person: 
Bjørnar Kvåle 
Tlf: +47 992 76 967 
Mail: bjornarkvaale@hotmail.no 
  



 
 

PM hovedløpet Kretsstafett 
Onsdag 8. august 

 
 
Arena 
Kristiansand Katedralskole Gimle 
 
Adkomst og parkering for publikum og ledere 
Ta av fra E18 (veikryss 95) øst for Kristiansand og følg skilting mot Universitetet i Agder. Merket fra 
andre rundkjøring etter tunnelen. Gratis parkering på KKG. 
 
Stafetten 
4 etapper, DHHD. Deltagerne oppfordres til å stille i kreative løpsantrekk! Det blir kåring 
av beste kostyme under premieutdelingen. Trenerne under o-landsleiren er jury for beste kostyme.  
 
Det konkurreres i én klasse: «Kretsstafett DHHD». For lag som ikke fyller kjønnsreglene opprettes det 
egen klasse: «Kretsstafett åpen». Kretsene melder på kretslag så langt de har løpere til DHHD – ingen 
aldersregler. Deretter kan kretser samarbeide om «flerkrets-lag DHHD». Løpere som etter dette ikke 
har lag som oppfyller krav om DHHD kan sette sammen lag innen egen krets eller flerkretslag i 
«Kretsstafett åpen»-klasse. Lag i «Kretsstafett åpen» starter samtidig med hovedklassen. 
 
Lagoppstillinger 
Lagoppstillinger meldes inn på Eventor senest tirsdag kveld kl. 21:00. Endringer av lagoppstillinger på 
løpsdagen kan gjøres fram til kl. 09:00. Endringene gjøres på en egen blankett som 
fås på løpskontoret på arena. 
 
Startnummer 
Kretslederne henter startnummer på løpskontoret på KKG onsdag morgen. 
 
Tidtaking og emiTag 
På kretsstafetten benyttes berøringsfrie stemplingsenheter. Det betyr at emiTag brukes både til 
tidtaking og stempling. 
 
Nulling av emiTag gjøres før start. Registrering på hver post gjøres ved å føre emiTag over en plate 
som er montert på trebukk/stativ. Registreringen er gjennomført dersom at dioden på emiTag’en 
blinker i ca. 10 sekunder etter passering. Sjekk at registreringen er blitt gjort på hver post. Dersom 
Tag’en ikke blinker, bruker du stifteklemma på postbukken og stempler i et av reservefeltene på 
kartet. Posten er utstyrt med postskjerm montert på trebukk/stativ. 
 
Oppvarming/nedjogging 
Oppvarming/nedjogging skal kun skje på anvist området. 
 
Start 
Fellesstart kl 10:00 fra KKG. 
 
 
 
 
 



Veksling 
Inngående løper 
Inngående løper springer gjennom mål og får automatisk stempling på mållinjen. Innkommende 
løper gir utgående løper en tydelig berøring innenfor vekslingsfeltet. Etter mållinjen leveres eget kart 
til vår kartinnsamler. Innkommende løper gir utgående løper en tydelig berører innenfor 
vekslingsfeltet 
Følg deretter merkingen tilbake til brikkeavlesning i målteltet. Vi oppfordrer løpere til å holde 
rekkefølgen fram til brikkeavlesning. Dersom du låner emiTag, leveres den ved utgang fra 
brikkeavlesningen. 
 
Utgående løper 
emiTagen skal "nulles" ved inngang til vekslingsfeltet for hver etappe. Sjekk at brikken din blinker når 
du holder den opp mot 0-enhet. Dette er viktig og huske. 
Veksling utføres på anvist sted. Etter at inngående løper har vekslet med berøring, skal utgående 
løper hente kartet sitt på kartplanken som er ca. 40 meter unna vekslingspunktet. Løperen er selv 
ansvarlig for å ha riktig kart. Løpere som løper med feil kart blir diskvalifisert. Løper som eventuelt 
ikke finner sitt lags kart, tar kontakt med vekslingsfunksjonær. 
Målgang 
Ved spurtoppgjør avgjør målfunksjonærer rekkefølgen ved passering av mållinja. Brystet først er 
avgjørende. 
 
Løyper 
Dameetappene er 2,3 km og herreetappene 2,8 km. Estimert løpstid er 15–20 min. i begge etappene. 
Alle etappene er gaflet. 
  

Melde 1 Melde 2 Forvarsel mål Mål 
Etappe 1 og 4 0,8 km 1,2 km 1,9 km 2,3 km 
Etappe 2 og 3 0,8 km 1,2 km 2,8 km 2,8 km 

 
Antrekk og sko 
Kort bukse er tillatt. Joggesko eller sprintsko med knotter anbefales. Sko med metallpigger er 
forbudt. 
 
Kart 
Kart Gimle. Utgitt 2011. Revidert 2018. Ekvidistanse 2,5 m. Målestokk 1:4000. Sprintnorm. Printet i 
henhold til NOFs reglement. 
 
Terreng 
Kretsstafetten foregår i terrenget rundt Universitetet i Agder. Løpsområdet består av park, lettløpte 
skogsområder og urbane miljøer. 
 
Trafikk/sikkerhet 
Deltagerne ferdes i løpsområdet på eget ansvar. Det vil ikke forekomme stenging av 
veger/gater under løpet. Vegene er stort sett i rolige boligområder med lave hastigheter.  
 
Tett mellom postene 
Det er tett mellom postene på alle gaflinger. Vær nøye med å sjekke koder, så unngår vi unødvendige 
diskvalifikasjoner! 
 
 



Forbudte områder 
Sprint har egne regler for hvor det er forbudt å løpe. Alt som er tegnet som «ikke passerbart» er 
forbudt å passere. Løperne oppfordres til å på forhånd gjøre seg kjent med konkurranseregler og 
sprintkartnorm. Det er blant annet ikke lov å krysse: 
• Gjerder tegnet med tykk strek 
• Murer og skrenter, tegnet med tykk, svart strek 
• Hekker tegnet med mørkegrønn farge 
• Private områder, olivengrønn farge 
• Områder markert med lilla striper 
 

 
 
Forbudte områder vil kun unntaksvis være merket med sperrebånd i terrenget. 
 
I tillegg til sprintnormen, er det er fire store områder i terrenget som er markert som forbudt 
området. Den første er Campus hos UiA (universitetet i Agder) er sperret pga. byggeaktivitet. Det er 
ikke lov å løpe inn i de forbudte områdene (se under) 
 
Et annet sted som er markert som sperret området er Gimle Naturmuseet. Her er det mange turister 
og besøkende på denne tiden, så løpere skal holde seg unna dette området. 
 
Mot slutten av etappene kan løperne komme i kontakt med et område med veiarbeid/byggearbeid. 
Området er markert som forbudt på løpskartet. 
 
I tillegg er det også en parkeringsplass som er markert som forbudt området og det vil ikke lov å løpe 
gjennom den (det er lov å løpe langs parkeringsplassen).  
 
For å sikre at ingen løper inn i disse områdene er det utplassert vakter ut i terrenget. I tillegg vil det 
være fysisk merket noen steder. 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
I den botaniske hagen er det en del planter og blomsterbed. Løpere bes om å vise hensyn.  
 
 



Innsamling av kart 
Løperne leverer kartet sitt etter målgang, på vei til veksling. Det henvises til fair play, og det er ikke er 
lov å gi opplysninger om løypa til løpere som ikke har startet. Løpskartene deles ut igjen etter at alle 
har startet. 
 
Garderobe 
Dusjing på skolen etter løp og premieutdeling. 
 
Toaletter 
Toaletter på KKG 
 
Kiosk 
Det er kiosksalg på arena med rikt utvalg av varm og kald mat/drikke. Mulig å betale med kontanter, 
kort og Vipps. 
 
Sanitet 
Lege og sykepleier er tilgjengelig på arena. 
 
Premieutdeling 
Det blir premieutdeling på arena direkte etter løpet. De 3 beste lagene premieres, samt det beste 
kostymelaget. Ingen premiering i åpen klasse. Premie til beste kostymelag kåres uavhengig av klasse. 
 
Organisasjon 
Løpsleder:  Øyvind Mikkelsen 
Løypeleggere:  John Runde 
TD/Kontrollør:  Jan Arild Johnsen, NOF 
Tidtaking:  EQ Timing AS v/Dagfinn Øksenholdt 
Jury:   Mari Gullbrekken Schjølberg, Tynset 

Hans Olav Hygen, Østmarka 
Kim Richter, Sandnes 
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