
 
 

TIRSDAGASTRENINGER 2013 
 
Vi har i år lagt om noe på treningstilbudene på tirsdagene.  
 
De tradisjonelle Nærløpene på tvers av klubbene her i Nord-Rogaland blir som før, men uten 
trøyekampene. I stedet blir det trukket ut gavepremier blant de som har deltatt på minst 
halvparten av NK-løpene.  
 
De tirsdagene det ikke er NK-løp arrangerer vi o-tekniske treninger etter følgende to 
hovedmodeller: 
 
A Fellestrening 17:30 – 19:30 
1. Det legges opp til orienteringsøvelser for de yngste og for nye eldre rekrutter den første 

timen. På disse treningene må poster markeres med flagg og evt. stemplingsenheter eller 
koder slik at de får bekreftelse på at de er på riktig post. De eldre ungdommene og gamle 
o-løpere hjelper da til som instruktører, hjelpere ute i løypa, skygging, etc.  

2. Den siste timen blir det spesialtrening for de mer erfarne løperne, de fra ca. 13 år og 
oppover. Det tilbys her noe ulik vanskelighetsgrad og lengde på treningsøktene tilpasset 
spredning i alder og orienteringskunnskaper. Denne økten for de eldste kan strekkes noe 
mer ut fra samlingsplass enn for de yngste. En trenger ikke markere postdetaljer med flagg 
på disse treningene. For de som ønsker å løpe vanlig o-løp tilbys ei løype på ca. 3 km B-
nivå, Det registreres tider på hvert løp, men føres ikke ranking. Postene utstyres med 
stemplingsenheter hengende i snor og lite postflagg. 

 
B Delt trening 
1. Rekruttene har egne treninger med ulik orienteringsteknisk innhold i nærområdet 

(Vangen, Stemmen, Djupadalen) 17:30-ca.18:30. Avslutt gjerne med speed-orientering. 
Noen av tirsdagene det er NK-løp med litt lang kjøring blir det også arrangert egne rekruttreninger i 
Haugesund. 

2. De eldre løperne kjører til andre terreng innen ca ½ times kjøring og har spesialtreninger. 
Her tilbys også 3 km o-løypa. Avreise fra DOA 17:30. 

 
   
Til løypeleggere: 
Sjekk i terminlista hvilken treningsform vi har foreslått på din tirsdag. 
Karter med løyper kan kopieres på DOA-kontoret. Arrangementsutstyr ligger i boden vår i 
DOA. Om du ikke har nøkkelkort selv, ta kontakt med noen av oss i styret eller sportslig 
utvalg.  
Vi har følgende 17 postenheter klargjort med snor og postflagg til bruk i 3 km løypa: 
36, 37, 44, 65, 71, 79, 151, 152, 153, 157, 158, 159, 163, 164, 170, 173, 174 
Husk i tillegg å ta med startpost, en sistepost og Emit-avleser ferdig oppladet. 
Ta med ark og penn for registrering av alle på treningen. På treningsøktene for de eldste 
legger vi opp til selvbetjening ved innkomst, også for de i 3 km løypa, slik at arrangør også 
får delta i treningen. Husk å sjekke at alle er kommet inn igjen fra treningen.  
 
 
HIL Orientering 
Sportslig utvalg 
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