
 

 

LITT OM POSTENE. 

 

De fleste postene er enkle. Det vil si alle løpere løper i samme retning 

forbi posten og skal samme vei. 

Der er noen poster dette ikke er tilfelle. Og noen av postene har litt 

vanskelige trafikkforhold.  

Nevner de postene hvor det er litt spesielle ting å legge merke til 

 

POST 1. 

Normalt svinger løperne nedover Myrveien. Unntaket er første runde 

på halvmaraton. Da skal løperne løp rett over og inn i det vi kaller 

«NYVEIEN». Den veien har ikke noen navn. 

POST 4 og 10. 

På 5 kilometer har Post 4 en enkel oppgave. Da skal løperne svinge 

oppover gangveien. På 10 kilometer og 2 ganger på halvmaraton skal 

post 4 og 10 geleide løperne over gangfeltet og inn på fortauet på 

vestre siden av veien. På 10 km og første runde på halvmaraton har 

løperne løpt cirka 3 kilometer er og da er det cirka/drøye 10 minutter 

mellom første og siste løper. Med den størrelsen vi har på feltene vil 

det være umulig å slippe gjennom biler mens feltene passerer. Når 

halvmaratonløperne passerer andre gang, må man forsøke å slippe 

gjennom biler i «pauser». MEN vær FORSIKTIG. 

POST 5. 

Benyttes kun på 5 kilometer og har tid til å gå til post 26 

POST 6.            

Benyttes kun på 5 kilometer og har tid til å gå til post 27 

 



 

 

POST 7  

Benyttes på 5 km og første runde på halvmaraton. Vedkommende 

betjener post 29. 

 

POST 8  

Benyttes på 5 km og første runde på halvmaraton. Vedkommende 

betjener post 28.         

    

POST 11 og 12 

Disse har ansvaret for kryssing av Henrik Bulls vei. 10 kilometer og 

halvmaraton skal løpe i hver sin retning. 10 kilometer skal svinge til 

venstre bortover Henrik Bulls vei, over på fortauet raskeste mulig 

mens halvmaratonløpere skal følge fortauet langs RV 174 nordover. 

Og dette gjelder både første og andre gang halvmaratonløpere 

passerer.  

 

Mange av de andre postene har sideveier som kommer inn på løypa. 

Vær forsiktig. Det er derfor vi har vakter. 

 

LYKKE TIL – OG HUSK AT ALLE, INKLUSIVE GODE LØPERE, HAR 

STOPPEPLIKT FOR UTTRYKNINGSBILER I TJENESTE. 


