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Turorientering 2018

I år er turorienteringen lagt ut på 2 ulike steder. Et kart over Hålandsheia i Mandal med to turer og et
kart over «Laudal vesthei» med omtrentlig 4 løyper. Kartene er rimelig ok, men en del
stier/traktorveier mangler, og noen av de som er påtegnet er vanskelig å finne. Dette skaper litt
utfordringer, men de fleste av postene 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 - 7 ligger i området Laudal-Glomså-Laudal. En rundtur som kan starte ved
Laudal barnehage og går opp heia under jernbanen ved det gamle stoppestedet på Laudal. Vi
gjør oppmerksom på at det er livsfarlig å bevege seg opp på skinnegangen. Togene kommer
så fort ut av tunnelen at man ikke rekker å komme av skinnene før det er for sent.

2. Postene 8-11 ligger i området ved skytebanen på Tjomsland. Ta gjerne med badetøy og
kaffekoppen til post 11

3. Videre er det en rundtur med start og ankomst på Ugland. Postene 12-18 er i hovedsak lagt
med utgangspunkt i veger og stier. En fin rundtur med en del nedstigning og bratt
oppoverbakke. Ta gjerne post 12 til slutt, og kombiner med et bad i Uglandsvannet.

4. Siste runde på «vestheia» går på Lindland i området rundt Eptevann. En naturlig start er ved
Møldal, hvor post 19 markerer start på løypa. Post 25 er siste post og ligger på Lindland.

5. De 15 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 og ta hensyn til dyr på beite
• vær forsiktig når man passerer gjerder så disse ikke blir bøyd ned
• vis varsomhet i plantefelt
• ikke tenn bål
• ha hund i band. Vår og forsommer er tid for kalving og dyrene er spesielt sårbare. Mange

av postene ligger i områder for vilt, spesielt elg, rådyr og hjort.

Fortsetter neste side…
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Dersom poster blir borte eller det er andre ting vedrørende turorienteringen dere har på hjertet, så
ta kontakt med årets løypeleggere; John Gunnar Lauvdal (99612013) eller Egil Andersen (92230136).

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

Alle som deltar skal sender 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!


