
 

 

Informasjon VESTMARKA VINTERLEKER 2018 

Hva er kveldens oppgave? 

Konkurransen er etter konseptet «Multisport». Lagene skal på en fastsatt tid nå å gjennomføre så mange 

oppgaver som mulig. Hver gjennomført oppgave gir et antall poeng som da regnes sammen til en poeng sum. 

De færreste (om noen) vil rekke alle poster, så man må velge med omhu og legge en god strategi. Er det 

ventetid ved en post er det kanskje lurt å finne en post som ikke har så lang ventetid.  

Program: 

Arrangementet foregår med utgangspunkt fra Skiskytterstadion på Vestmarksetra. 

18:00  Utlevering av startnumre 

18:30 Start for gruppene 5.-7. klasse – Gruppen får 1,5 time fra de har stemplet første gang 

18:45  Start for gruppen 1.-4. klasse – Gruppen får 1,0 time fra de har stemplet første gang 

19:45 Målgang 1.-4. klasse 

20:00 Målgang 5.-7. klasse 

Hvordan går starten? 

1. Før start må alle lag få utlevert startnumre og en orienteringsbrikke 

2. Oppstilling ved start til avtalt tid – følg med på speaker! 

3. Når starten går skal lagene hente en konvolutt på den andre siden av stadion. I konvolutten er det en 

oppgave som må løses. 

4. Når løsningen er levert inn ved start får man utlevert et kart og man må da stemple den utleverte 

orienteringsbrikken. Av kartet fremgår det hvor postene er og hvor mange poeng hver post gir. 

5. …da er man klar til å ta fatt på postene.  

Hvordan tar man en post? 

Der finnes to typer poster. Oppgaveposter og Orienteringsposter. 

Orienterings-postene tas enkelt ved at man stempler orienteringsbrikken der hvor posten er. 

Orienteringspostene er plassert lengere ute i lysløypa og er bare for lag i 5.-7. klasse.  

På Oppgave-postene gjennomfører alle på laget den fysiske oppgaver og deretter stempler man 

orienteringsbrikken for å registrere posten. 

Viktig informasjon!!! 

• Det er valgfri stilart 

• Skiskyting stiller med våpen og ammunisjon til alle. 

• Alle lag 1.-4. klasse må ha med en voksen som «skygge» så de ikke går seg vill i anlegget.  

• Lag 5.-7. klasse KAN ha med en voksen som «skygge» 

• ALLE LAG MÅ HA MED MINST EN HODELYKT (Den trengs ved refleksløypen) 

• Det blir KAFE med salg av Kaffe, Toddy, Smootie, Pølser og Boller – VIPPS #88277 

• Overskuddet fra arrangementet går til drift av snøproduksjon i Vestmarka – Så ta med hele familien og 

kjøp kveldskos/mat i fri natur. 

 

BÆRUM KOMMUNE HAR JOBBET MED LØYPENE I 3 DAGER OG LOVER 

PERFEKTE BLÅ EXTRA FORHOLD… 


