
INSTRUKS FOR O-JAKT-ARRANGØRER  pr. 04.05.2020 

 
FØR LØPET: 
 
 Løyper legges av arrangør. Det lages 4 løyper:  

A-løype 5-6 km    B-løype 3-4 km    C-løype 2-3 km    N-løype 1-1,5 km 
 

 Ta kontakt med Ivar i god tid hvis det ønskes hjelp til løypelegging. 
 

 Send/gi løypene til Ivar, som tegner de inn i Ocad og sender på e-post til Jon Helge senest 
dagen før løpsdagen slik at de kan legges ut på o-lagets hjemmeside. 
 

 Hent poster og annet materiell i lagerbua, eller få dette etter avtale fra forrige arrangør. 
 

 Sett kun ut o-skjermer, ikke stemplingsenheter. På o-skjermene festes det en laminert 
lapp med et tall på. Det blir postens postkode. Laminerte kodelapper finnes i o-lagets 
lagerbu på Øyjordneset. Ta kontakt med Jon Helge ved behov for flere kodelapper. 
 

 Ta kontakt med Ivar 1-2 dager før løpet for printing av kart. Ta disse med på løpet. 
 
 Sett opp merking til oppmøtested fra sentrale veikryss. 

 
 Send løpsinfo til Folkebladet (patraden@folkebladet.no) 2-3 dager før løpet. 
 
UNDER LØPET: 
 
 Gi veiledning til nye løpere/deltakere som ønsker det. 

 
 Gi informasjon om gjeldende smittevernregler og pass på at de blir overholdt. Sørg for at 

desinfiserende væske som Antibac eller lignende er tilgjengelig. Dette finnes i lagerbua. Er 
det fritt, kjøp ny forsyning og ta vare på kvitteringa. O-laget dekker dette. 
 

 Notér navn og eventuell tid på deltagerne. Tid tas av deltagerne selv, eller ved hjelp av 
stoppeklokke.    
 

 Ta (helst) ikke imot kontant betaling men be deltagerne betale til konto 4705.0402769 
eller på Vipps til 568553. O-jakta er gratis for barn, mens voksne f.o.m. 17 år skal betale 
kr. 30 per løp eller kr. 200 for sesong. 

 
 
ETTER LØPET: 
 
 Send resultatliste til Jon Helge snarest mulig etter løpet og senest lørdag. 

 
 Postene skal stå ute t.o.m. fredag. Ta dem deretter inn og plasser dem i lagerbua sammen 

med annet utstyr som ble brukt, eventuelt gi det til neste arrangør. 
 

Kontaktinfo:  
Ivar: kartivar@yahoo.no, tlf. 932 03 654 / Jon Helge: helgejon@online.no, tlf. 992 91 425 

 

 


