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Løypetilbud
Kartet oppe på Utsikten er ganske nytt, men det kan være noen stier som begynner å bli
litt dårlige. I tillegg har det vært en tørr og varm sommer og det gjør at bekker og vann
kanskje ikke er slik de er på kartet. Men terrenget er fantastisk flott med fin bunn og
mange hytter (vis hensyn).
Skattejakt/Familieløype (Grønn)
1,4 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 for det meste langs stier og noe på vei, men det er også lagt opp til at
man må litt lengre turer ut i terrenget denne gangen. Kanskje litt vanskeligere enn ellers (men
ikke mye). Det er veldig fint å gå i området og mange vann å orientere etter.
N-løype (Gul)
0,5 km
Spesialtilbud for de som ønsker å prøve EKT, men på et veldig enkelt nivå.
Vi går stadig steg videre og dagens N-løype utfordrer enda litt mer. Men terrenget er åpent og
oversiktlig så denne utfordringen går bra. Bruk tid til å gå gjennom løypa på forhånd.
C-løype (Oransje)
1,6 km
Enkel 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!
Her er muligheten for foreldre som vil ta med seg ungene på en litt vanskeligere og lengre
treningstur, eller kanskje er dette en utfordring for de som er kommet lengst til å prøve seg litt
alene. Bruk tid til å gå gjennom løypa på forhånd.
B-løype (Rød)
2,8 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!
A-løype (Blå)
4,1 km
A-nivå betyr at man er på det vanskeligst nivået rent o-teknisk!

