
Bedriftsorientering i Nord-Rogaland 2019.

04.mars 2019

Vi starter opp årets bedriftsløp sesong 14. mars. Det blir 20 rankingløp og ett BIN 
mesterskap. 
Av de 20 ranking løpene er 16 vanlige løp, ett er postplukk, ett er sprintløp, ett er nattløp og 
ett er fellesstart. 

Til løypeleggerne. 

Som du ser av den tilsendte terminlista, har O-utvalget satt deg opp som løypelegger for 
kommende sesong. Terminlista er nå revidert etter første utsending (utkast), etter innspill 
fra løypeleggerne. Vi håper nå at den oppsatte datoen passer. Hvis ikke, bes du om å ordne 
opp i dette ved å bytte med en annen på lista. Kart og datoer beholdes nå uendret. 
Ta kontakt med medansvarlig i god tid og bli enig om en arbeidsfordeling. 

Utstyr: 

Dere må gjøre direkte avtale med arrangørene av løpet foran om en direkte overlevering 

av utstyret. Plastposer ligger i bagen for utstyr, gi beskjed når det begynner å minke. 
Ved behov for elektronisk kartgrunnlag for tegning av løyper – vennligst kontakt utvalget i 
god tid før løpet. 

Starttid: 

Start kan skje mellom kl 1700 og 1800. 
Av sikkerhetshensyn, og av hensyn til løypelegger anmodes deltakerne om å være i mål 
senest kl 1900, og videre være i mål før det er gått 90 minutter. 

Løyper: 

Dersom deltakerantallet holder seg stabilt, vil det være passelig med 15-20 kortløypekart og 
35 – 40 langløypekart. Følg med på resultatlistene over deltakerantallet i løpene foran. Det 
er ingen skandale om dere får for få kart. Dere tar i så fall inn karta fra de første løperne 
som kommer i mål og bruker disse om igjen. 

Klasseinndeling: 

Rankingløp  Bedriftsmesterskap 

D18-41  H18-41  Aktiv-N  D18-41   M H18-41   L 
D42-54  H42-54  Aktiv-K  D42-54   K H42-54   M 
D55+ H55-64   D55-64   K H55-64   K 
D18-64 kort H65+  D65+      K H65+      K 
D65-kort H18-64 kort 

H65-kort 



Kopiering av kart 

Dere tegner inn kort- og langløypa på originalkartet. (bruk en passe tykk rød penn). Karta 
må være i A-4 format og postbeskrivelsen limes på. Målestokk og kartnavn med dato må tas 
med på postbeskrivelsen. Kopiering kan utføres av Fagkopi AS Strandgt 54. 5528 
Haugesund. Tlf.: 52 72 11 30. Åpningstider hverdager 08.00 – 16.00, lørdager 09.00.- 13.00. 
Her sier dere at kopieringen skal føres på samlenota på BIN-orientering. 
Det skal benyttes vanlig papir og plastpose, og ikke kartkopi på vannfast papir.
Velger en å skrive ut kartene selv må hvert kart skrives ut, IKKE kopiere orginalen. 
Kvaliteten blir merkbart forringet ved kopiering. 
Det anbefales videre å ha fokus på løypetrykkvaliteten ved bruk av Purple Pen løypelegger 
program. Det kan bli nødvendig å endre løypeutseende ved justering av farger utover 
lillastandard farge. 

Vi disponerer 19 postenheter + start og målpost. 
Tilgjengelige postenheter; 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 
og 148 som målpost. 
I tillegg har vi ett stk jokerpost for evt. erstatning av andre postnummer som er blitt borte 
Husk å lade opp EKT-recorderen ca. ett døgn før løpet. 

Resultatservice: 

Anfinn Paulsen har også i år sagt seg villig til å føre resultater og rankingpoeng. Han vil 
normalt ha kofferten med EKT utstyr hjemme hos seg. Arrangørene må avtale hvordan 
denne skal hentes og leveres for hvert løp (mobil 916 86 931, tlf. 52 84 34 73). Han skal også 
ha de originale håndskrevne resultatlistene samt postbeskrivelsene for begge løypene. 

Rekrutteringsbonus: 

Tiltaket med rekrutteringsbonus gjelder også i 2019. Dere må da som arrangører registrere 
hvem som skal ha bonuspoeng for å følge en nybegynner gjennom kortløypa. Dette må 
påføres resultatlista. Du får godskrevet 1000 poeng på rankingen for å ha med det en 
nybegynner gjennom kortløypa. Du kan i løpet av sesongen få max 3000 poeng for å følge 
forskjellige personer. 

Vi ønsker deg lykke til, og takker for innsatsen! 

Er du usikker og lurer på noe omkring arrangementet, kan du ta kontakt med et av 
medlemmene i årets O-utvalg: 

91613934 
93206229 
98807229
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