HSB-Cup – Orientering 19.08.2014 – Åga Skistadion
Kjøre og parkeringsanvisning til O-Arena Åga

O-Arena Åga

NB!!!! Ikke parker på snuplassen!!!!!
Ukas Løypelegger
Ole M
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Løypetilbud
Kartet i Åga er litt eldre, men det er foretatt en god del revideringer opp gjennom årene.
Det er ei ganske bratt og krevende skråli, med mange myrer, men flotte forhold for
orientering. Det er et nytt byggefelt i området som ingen bør komme i nærheten av (da
er dere ikke på rett sted)! Bekker?? Etter en varm sommer er det bare en ting å si: en
bekk er ikke lenger en bekk, men kanskje et lite sig.
Skattejakt/Familieløype (Grønn)
1,0 km
Skattejaktløypa er den tradisjonelle løypa for de yngste og familier som Mo
Orienteringsklubb har hatt i mange år. Dette er ei enkel løype som går langs tydelige
ledelinjer i skogen. Postene er plassert slik at de enkelt kan finnes.
Dagens skattejakt går langs lysløypa i Åga. Det er forholdsvis lett å gå i området (noen få
bratte bakker). På et par steder må dere ut i terrenget og følge bekker.
N-Løype (Gul)
0,5 km
N-løypa er ei veldig lett løype (skal være litt over nivå for skattejakta), men med EKT på
postene. Vi anbefaler denne løypa som et tillegg til skattejakta for de minste som ønsker å
prøve seg på noe mer, eller som ei fartsløype for de eldre som ønsker å løpe fort.
Kort og enkel løype for de som ønsker å forsøke seg med EKT!
C-løype (Oransje)
1,5 km
Fin løype for de som synes at skattejaktløypa er blitt litt for enkel, men som kanskje ikke har
så mye erfaring. Ei C-løypa følger vanligvis ledelinjer (sti, bekk, kraftlinje eller lignende).
Men oftest ligger postene ikke på ledelinja, men et lite stykke fra den. Det er derfor viktig hele
tiden å følge med for å vite når og hvor man må begynne å lete etter posten!
Dagens løype gir utfordringer noen steder. Kanskje mest til første post, men her er det en
oppfangende detalje som stopper deg. Ellers er det ledelinjer hele veien.
B-løype (Rød)
2,9 km
Et godt treningstilbud for den som vil ha ei løype med noen utfordringer. Den største
forskjellen på B-løypa og A-løypa er løypelengden!
Dagens B-løypa har en god del stigning (150 meter), men det blir også en flott tur på langs av
lia! Løypa inneholder en diamant!
A-løype (Blå)
4,0 km
A-nivå betyr at man er på det vanskeligst nivået rent o-teknisk!
Dagens lengste løype. Veldig krevende løype med mye (veldig mye) stigning (270 meter).
Krever at man følger med hele tiden. Løypa inneholder en diamant!

