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INNBYDELSE TIL KLUBBMESTERSKAP / O-JAKT 

 

Sørreisa O-lag inviterer til klubbmesterskap, som samtidig blir årets siste O-jaktløp. 
 
Løpstype:  Nærløp, mellomdistanse. 
 
Dato og sted:   Lørdag 19. september på O-hytta. Se veibeskrivelse nederst 
 
Start:   Fri start mellom kl. 1400 og 1500 
 
Klasser og løyper: Rekrutt 0-12 år: 1,0 km nybegynnernivå 
   Jenter 13-16 år: 2,0 km lett/nybegynnernivå 
   Gutter 13-16 år: 2,0 km lett/nybegynnernivå 
   Damer 17-49 år: 3,0 km A/B-nivå 
   Herrer 17-49 år: 5,1 km A/B-nivå 
   Damer veteran 50- år: 3,0 km A/B-nivå 
   Herrer veteran 50- år: 3,0 km A/B-nivå 
 
Tidtaking:  EKT. De som ikke har egen brikke får låne gratis. 
 
Løpsleder:  Jon Helge Vaeng, tlf 99291425, e-post: helgejon@online.no 
 
Løypelegger:  Ivar Helgesen 
 
Påmelding:  Vi ønsker påmelding i Eventor, eventuelt på e-post til helgejon@online.no, 

innen fredag 18. september kl. 23.59. Dette for å få en pekepinn på 
deltagelsen. Vi tar likevel mot påmelding senere, senest ved fremmøte.   

 
Kontingent: Kr. 30,- f.o.m. 17 år, barn gratis.  
 
Premiering: Medaljer til de tre beste fra Sørreisa O-lag i alle klasser minus rekruttklassen. 

I rekruttklassen er det premie til alle. Ingen øvrig premiering. 
 
Smittevern: Løpet vil bli gjennomført i henhold til gjeldende regler for smittevern. Norges 

orienteringsforbunds veileder for orienteringsløp med begrenset deltakelse 
vil bli fulgt. Veilederen ligger på orienteringsforbundets hjemmeside. 
Deltagerne bes lese denne. Personer med luftveissymptomer skal ikke delta.  

  

http://www.sorreisa-olag.no/wp-content/uploads/2020/09/Klubb10.pdf
mailto:helgejon@online.no
https://eventor.orientering.no/Events/Show/13665
mailto:helgejon@online.no
http://www.orientering.no/media/filer_public/ea/a3/eaa3e55b-3afc-4f9d-944a-9e4d9cca4407/veileder_for_o-lop_med_begrenset_deltagelse_17_08_2020.pdf
http://www.orientering.no/media/filer_public/ea/a3/eaa3e55b-3afc-4f9d-944a-9e4d9cca4407/veileder_for_o-lop_med_begrenset_deltagelse_17_08_2020.pdf
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Overnatting:  Det er mulig å overnatte på O-hytta fra fredag til lørdag, og eventuelt også 
fra lørdag til søndag for de som vil det. På grunn av koronaviruspandemien 
har vi satt et tak på max 10 personer. De som er interessert i overnatting 
sender e-post til løpsleder. Oppgi hvilke netter som ønskes. Ved flere enn 10 
interesserte vil arrangører bli prioritert og det vil bli foretatt loddtrekning 
blant de øvrige.  

 
Adkomst/Parkering: O-hytta ligger på Heia nært foten av Middagsfjellet. Det er flere veier man 

kan ta for å komme seg dit:  
 

1. Fra Skaret i Skøelv – 2,9 km – Ikke merket. 
Parkering på hovedvei, Skarveien, like før Gamtofta. 

 
2. Fra Fossmoen i Skøelv – 3,1 km – Merket skogsveg/sti. 

Parkering i grustak på venstre side av Lyshaugveien – ved siden av 
bommen. 

 
3. Fra Solmoen i Skøelv – 3,9 km  – Merket traktorveg/sti. 

Parkering ved Skøelv skole. 
 

4. Fra boligfeltet på Bakkejord (Øverveien) – 4,1 km – Delvis merket sti. 
Parkering ved Skøelv skole. 

 
5. Fra fotballbanen i Straumen (Sørreisa stadion) – 6,2 km – Merket / delvis 

merket løype.  
Parkering ved fotballbanen på Sørsia. Løypa går via Heiavarden.. 
 

Se kart under. Veibeskrivelse finnes også på Sørreisa O-lags hjemmeside.   
 
Vi anbefaler at deltakerne går fra Fossmoen (nr. 2). Fossmoen er rett før 
arenaen for NNM 2020 når man kommer fra Skøelv/Sørreisa. Det vil bli 
hengt opp en post ved parkering, og merket opp til O-hytta. Beregn minst 1 
time på turen. 

 
 

           
Alle veier fører ikke bare til Rom, men også til O-hytta.     Vi anbefaler å gå fra Fossmoen. Vi merker derfra.  

http://www.sorreisa-olag.no/wp-content/uploads/2020/06/Retningslinjer-for-bruk-av-O-hytta-2.pdf
http://www.sorreisa-olag.no/o-hytta-3/utlansavtale-o-hytta/

