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Turorientering 2017

I år er turorientering lagt ut på 4 forskjellige plasser og 3 kart benyttes. Kartene er rimelig ok, men en

del sti/traktorveier mangler og noen av de som er påtegnet er vanskelig å finne. Dette skaper litt

utfordringer, men alt av poster er lagt i nærheten av sti/traktorveier og bør være greie for store og

små trimere. Alle kart i målestokk 1:12500(1 cm på kart er 125 m i terreng)

1. De første postene 1 - 11 ligger nord for Lauvdal og over mot Sveinall. Det er bratt opp fra alle

kanter så beregn godt med pauser. Traktorvei til de fleste poster og flott utsikt over Laudal.

En post ved Laudals fineste bro. Parkering ved kirken, skolen eller i område Nyvoll – Sveinall.

2. 7 poster er i området ved Åkset, samme kart som nord for Lauvdal. Parkering langs vei.

3. Post 19 – 31 ligger på begge sider av elva fra Bue – Finsdal og opp til Lauvdal. Det vil være

mulig å benytte terrengsykkel noen steder. En post er på hoppkanten stor bakke ved Åraken,

Voan. Parkering ved bro Marnardal, Voan, Fuglestveit eller Laudal.

4. De siste postene ligger i Hålandsheia i Mandal. Her stemmer stiene dårlig men alle poster

ligger ved eller rett i nærheten av merket løypenett. Parkering er merket av på kartet med P

Benytt offentlig parkeringsplasser. Anbefaler å gå i klarvær for flott utsikt over Mandal og

sjøen.

Vi henstiller til at alle om å ta hensyn til følgende ”Turorienteringsvettregler”:

• lukk alle grinder dere går gjennom

• ta hensyn til dyr på beite

• vær forsiktig når passerer gjerder så disse ikke blir bøyd ned

• vis varsomhet i plantefelt

• ikke tenn bål

Dersom poster blir borte eller det er andre ting vedrørende turorienteringen dere har på hjertet, så

ta kontakt med årets løypelegger.

Ola Sløgedal tlf 959 48 269 eller olaslogedal@gmail.com

Kravet til turorienteringsmerket er satt til:

Alder Gull Sølv Bronse

16 – 75 år 35 30 25

6 – 16 år 30 25 15

Over 75 år 30 25 15

Under 6 år 25 20 10
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Alle som deltar skal sende inn navn og koder til Peder Bendik Møll, Nesan 2, 4532 Øyslebø eller pr e-

post til pb.moll@gmail.com Hvis det ikke ønskes merker holder det å sende en e-post med hvor

mange som har deltatt slik at vi kan få registrere aktiviteten. Merk gjerne av om en ikke ønsker

merke/planket. Dersom en har kommentarer, positive eller negative, så noter gjerne dette på

registreringskortet eller til oss i o-gruppa i Marnardal IL.

Hilsen Orienteringsgruppa Marnardal IL. God tur


