
HVL-BIL Bergen 
innbyr til bedriftsorienteringsløp          
BM normal, onsdag 23. august 17 

Fremmøte  

Parkeringsplass Osavatn/Gullfjellet. https://goo.gl/maps/6CfjLdjw7a82 

Merket fra avkjøring Hardangervegen (RV580) mot Unneland/Bjørndalen ved 
Haukeland og Espeland (hvis du kommer fra Arna). 

Parkering  

Ved Parkeringsplass Osavatn/Gullfjellet. 1 min. gange til samlingsplass. Det er 
begrenset med parkering, så det oppfordres til å kjøre kompis. 

Buss  

Ikke noe tilbud. Kjør sammen med andre hvis du kan ! 

Start  

Fleksi-start mellom 17.00 og 18.30. Ca. 10-15 min/1.5 km å gå til start.             
Mål stenger kl 20:00. 

Kart  

Gullfjellet, utgitt 2017 av Bergens Turnforening. 

Målestokk: 1:10000 for A-løypen og 1:7500 for B-, C- og N-løyper, 5 m ekv. 
Utleveres 1 min før start (ferdig preparert). Nybegynnerløypen utleveres ved 
påmelding.  

Kartet fremstår som relativt grovt synfart og dermed mindre detaljrikt 
sammenlignet med det løperne kan være vant med fra andre terreng i 
Bergensområdet. Det finnes også stedvis ferskere tråkk av beitedyr/hjort som ikke 
er med på kartet.  

Terreng 

Åpne myrer, stier, bjørkeskog med noe undervegetasjon. De to lengste løypene går 
også over tregrensen. Litt steinete bunn noen steder. 

Startkontingent  

Kr. 100,- i alle klasser. Brikkeleie kr.25,- Det blir mulig å betale med mobilappen 
Vipps, se info her: http://o-bergen.no/web/vipps. 

Det er ikke mobildekning på samlingsplass. Det er derfor ikke mulig å vise Vipps 
kvittering på vanlig måte. Du må ta bilde av kvittering vha skjermdump og vise 
dette eller skrive ut kvittering på papir og ta med. 

 Betal til «Hordaland Bedriftsidrettskrets» Vipps nummer: 15041 
 Merk betalingen med «HVL-BIL 23.08.17» 
 Betal før du forlater nettdekning, vis kvitteringen ved påmelding 
 Kun èn løper pr. betaling 



Påmelding  

Deltakere som har samme brikkenummer som ved siste bedriftsløp, melder seg på 
ved å legge brikken på en avleserenhet ved påmelding. Klasse kan endres.  

Øvrige løpere må ved påmelding fylle ut påmeldingsskjema med navn, klasse, 
klubb og brikkenummer. 

Løpere som har løpt bedriftsløp tidligere, men som har ny brikke eller leiebrikke, 
kan i stedet for påmeldingsskjema melde seg på ved å legge brikken på en 
avleserenhet ved påmelding/brikkeutleie. 

Garderobe  

Friluft, det er mulig å bade i elva etter løpet.  

Løpsantrekk  

Skal dekke hele kroppen unntatt hode, hals og armer.  

Løyper/klasser  

BM-klassene står med blå uthevet skrift. 

Nybegynnerløype (N-løype): 2,1 km 
DN, DUN, HN, HUN, Trim N 

Kort løype (C-løype): 2,3 km 
H16C, H30C, H40C, H50C, H60C, H70C, H80C, HUC 
D16C, D30C, D40C, D50C, D60C, D70C, D80C, DUC, Trim C  

Mellom løype (B-løype): 3,4 km 
H16B, H30B, H40B, H50B, H60B, H70B, HUB 
D16B, D30B, D40B, D50B, D60B, D70B, DUB  

Lang løype (A-løype): 4,7 km 
H16A, H30A, H40A, H50A, H60A, H70A, HUA 
D16A, D30A, D40A, D50A, D60A, DUA 

Aktive løpere under 30 år skal stille i U-klasse! 
Trim N og Trim C klassene har resultatlister uten sluttider! 

Teknisk arrangør  

HVL-BIL Bergen 

Løpsleder  

Svein Haustveit, tlf. 91757644 , svha@hvl.no 

Løypelegger  

Helge Nysæter, tlf. 92428849  

Kontrollør  

Kirsti Lysaker, tlf. 91118935  

HUSK Å GI BESKJED TIL ARRANGØREN DERSOM DU BRYTER LØPET! 

VEL MØTT! 


