
Instruks til arrangører av treningsløp sesongen 2017 

 

Det henstilles til arrangørene om å følge terminlista når det gjelder sted for løpene slik 

at man får den variasjonen i terreng som det er lagt opp til. Også i år legges det opp til 

at det skal arrangeres nybegynnerløype på alle treningsløp. 

 

Det er viktig at postbeskrivelsene er entydige og korrekte.   

Det bør brukes IOF-symboler i postbeskrivelsene.   

 

For å få en riktig progresjon i vanskelighetsgrad på løypene, skal vanskelighetsgraden 

være som følger: 

 

 Nybegynnerløype ca 1,5 km (klare ledelinjer mellom postene) 

 kort løype (2-3 km) : nivå C 

 mellomlang løype (3-4 km): nivå A/B 

 lang løype (4,5-6 km): nivå A/B 

 

Det er spesielt viktig at kortløypa ikke er for vanskelig, slik at steget fra 

nybegynnerløypa ikke blir for stort.  

 

Vi skal ha både dame og herreklasse i alle løypene, dvs kort, mellomlang og lang 

løype.  

Det legges opp til at ett treningsløp kan gjennomføres med lengre løyper. Dette er opp 

til arrangør å bestemme løypelengde. 

 

Disse løypelengdene gjelder alle løp med unntak av sprintløp. 

 

For løypelengder og klasseinndeling for Sprintløp gjelder følgende:  

 
Klasser / løyper på de enkelte løpene: 

Løype A: D/H13 –   

Løype B. D/H 10-12 + ev. andre nybegynnere som ønsker å løpe på egen hånd i denne 

løypa. 

 

Løypelengde / postantall / nivå, sprintløp: 

Løype A: 1,5 – 2,0 km, 10 – 15 poster, estimert beste sluttid 12 – 16 min. 

Løype B: 1,2 – 1,5 km, 7 – 10 poster 

Løype A skal ha A -B-nivå, men som i sprintløyper skal det ikke være vanskelig å finne postene. 

Løype B skal ha nybegynner - C-nivå, kan dele noen poster med løype A. 

Terrengtypene er forskjellig for løpene, mer lettløpt i løp 1 og 3 enn i 2 og 4. Arrangørene må 

prøve å ta hensyn til det ved løypelengden i forhold til omtrentlig sluttid. 

IOF-symboler skal brukes på løype A, full postbeskrivelse på løype B 
   

Alle løp skal ha ferdigtegnede kart. Dette ordnes enklest ved fargekopiering.  

Det er gjort avtale med Lyskopi AS, Hamnegt. 41 tlf. 71 25 56 49 at en får kopiert 

nødvendig antall av alle  løyper for hvert løp. Kommer vi til Lyskopi med ferdig inntegnet 

løype og klippet til i A4- eller innenfor A3-format, kan de kopiere mens vi venter.  

Best resultat blir det om man bruker O-cad eller Purple pen og leverer PDF-filer med løypene.  

Kart tilgjengelig på dataformat finner man på orienteringssidene på «moldeidrett.no» 

Kostnadene føres på fellesfaktura som sendes til MOI O-gruppa. Oppgi navn ved 

kartkopiering.  

Det er gunstig å kopiere opp løypene så seint som mulig, slik at man får med seg de siste 

endringene. 

 

Det må sjekkes at EKT-utstyret fungerer, dvs. at timerecorderen er ladet mv. i forkant av 

hvert løp. 

 



Arrangørene av treningsløpene har ansvar for å legge opp nybegynnerløype. Dette 

gjelder altså på alle treningsløp. For få best mulig rekruttering, skal de som trenger 

det, få tilstrekkelig veiledning og eventuelt bli fulgt gjennom nybegynnerløypa. Dette 

er arrangørenes ansvar. Ut fra dette er det viktig at begge arrangører er til stede under 

løpet, slik at den ene eventuelt har mulighet til å følge nybegynnere gjennom løypa 

ved behov.  

 

Alle løpere under 20 år har gratis deltagelse.  

Andre betaler kr 50 pr. løp. Alternativt kan man betale inn kr. 400,- til konto 3910 26 

95996, og man har da betalt for hele sesongen. 

 

Arrangørene har ansvaret for at det kommer en notis i Klubbspalten i Romsdals 

Budstikke der det opplyses om tid og sted for arrangementet, samt om det også legges 

opp nybegynnerløype.  Dette kan eventuelt sendes til Klubbspalten via e-post: 

   

 sport@r-b.no 

 

For løp som arrangeres langt fra Molde sentrum, oppfordres arrangøren til å 

organisere felles skyss, for eksempel ved at det i Klubbspalten annonseres felles 

avreise fra et angitt sted i sentrum. 

 

Arrangørene har ansvar for å bringe utstyret videre til de ansvarlige for neste 

treningsløp. Alle må kvittere for å ha overtatt EKT-bukkene med angitt antall. 

Kvitteringsliste finnes bakerst i Treningsløpsboka.  

 

Resultatlistene skal inneholde: løpslengder, dato, sted, tider og plasseringer, og skal 

sendes til (via e-post: gjerne som MS Excel-dokument):  

 

 web- ansvarlig,  v/ emorstol@gmail.com 

 

Inntektene fra løpene skal settes inn på konto nr. 3910 26 95996 i Sparebanken Møre. 

Oppgave over salgsinntekter ligger sammen med løpsutstyret, men kan også finnes på 

O-gruppas hjemmeside: www.moldeidrett.no (Klikk deg inn på ”orientering”). 

Oppgave over inntektene skal sendes: 

 

 Hanne Hagset, Nybøveien 9, 6410 Molde 

e-post: hmhagset@online.no 

 

Dersom en arrangør er forhindret i å arrangere på oppsatt tidspunkt, bes man selv å 

bytte med en annen arrangør. Sted for treningsløp skal ikke byttes, men følge 

oppsettet i terminlisten.  

 

Med vennlig hilsen 

Treningsutvalget 

O-gruppa / M.O.I.  

http://www.moldeidrett.no/

