
 

Innbydelse til 
fokusløp for barn/ungdom/junior 
innen Agder orienteringskrets  

våren 2021  

 

Bakgrunn: 
 
 
Løp som inngår i 
fokusløp-serien: 
 

Norges orienteringsforbunds oppfordring til regionale fokusløp 

Tilsvarende arrangeres i andre regioner i Norge samtidig. 

 

Lørdag 8. mai - To sprintløp (løp 1/løp2) samme dag i Grimstad 

Onsdag 19. mai - KM sprint i Grimstad 

Lørdag/søndag 29. og 30. mai - KOK 2-dagers (lang/mellom) 

Lørdag 12. juni: KM mellomdistanse i Kristiansand 

Søndag 13. juni: Avsluttende jaktstart. Sted og arrangør bestemmes senere. 

Innbydelser til enkelt-løpene legges ut på Eventor av løpsarrangørene. 

  
Påmelding: Påmelding skjer i eventor til hvert enkelt løp. 

 
Klasser:  A-nivå        H17-20, D17-20, H15-16, D15-16 

B-nivå        H13-14, D13-14, B åpen 10-16, B åpen 17-20 

C-nivå        H11-12, D11-12, C åpen 10-16, C åpen 17-20 

N-nivå        H9-10, D9-10, N2 åpen 10-16, N2 åpen 17-20, N-åpen 

 

De uthevede klassene har sammenlagt-konkurranse og pris-konkurranser i 

fokusløp-serien, som beskrevet nedenfor. 

På det siste løpet er det kun de uthevede klassene som har jaktstart. 
  

Sammenlagt: 
 
 
 
 
 
Spurtprisen: 
 
 
Sikker-orientering- 
prisen: 
 

Her brukes poengberegning som ved Agder-karusellen/Sørlandsgaloppen. 

Vinneren får 1000 poeng også får andre ni poeng fratrekk per prosent av 

vinnertiden man er etter vinneren. De 4 beste av de 6 første løpene teller. 

For å oppnå en tettere jaktstart vil tidsdifferansen før jaktstarten deles på fire. 

Sammenlagtvinneren er den som kommer først i mål i jaktstarten. 

 

Spurtprisvinneren er den som bruker kortest tid til sammen på noen på forhånd 

oppgitte spurt-strekk fordelt på de seks første løpene i fokusløp-serien. 

 

Sikker-orientering-prisvinneren er den som relativt sett bommer minst i løpet av 

de seks første løpene i fokusløp-serien. Bom registreres (basert på winsplits) 

dersom man er betydelig lengre bak raskeste strekktid enn man er til vanlig. 

Både antall bommer og størrelsen på bommene teller med. 

 

Premiering: 
 
 
 
Samling etterpå: 

Sammenlagtvinnere og prisvinnere premieres etter jaktstarten.  

For 13-20-åringer som deltar i åpne klasser er det uttrekkspremier. 

Arrangør deler ut premie til alle som er 12 år og yngre på hvert løp. 

 

Sosial samling med matservering etter jaktstarten, dersom smittevernreglene 

tillater det. 

  
 VELKOMMEN PÅ FOKUSLØPENE! 

 

http://www.orientering.no/nyheter/kretser-oppfordres-til-a-skape-felles-lopstilbud-for-de-som-er-20-ar-og-yngre/
https://eventor.orientering.no/Events/Show/14765
https://eventor.orientering.no/Events/Show/14766
https://eventor.orientering.no/Events/Show/14268
https://eventor.orientering.no/Events/Show/14591
https://eventor.orientering.no/Events/Show/14592
https://eventor.orientering.no/Events/Show/14252

