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Arrangører av o-løp oppfordres til å sette inn enkel forklaring på løypenivå ( N,C, B og A)  i invitasjonen eller legge ut denne oversikten i pdf på 

arrangementes side i Eventor. Dette vil gjøre det enklere for spesielt nye i orientering å velge rett klasse/nivå .  For fyldigere informasjon se : 

Riktige løyper for barn og ungdom 

 

LØYPE - NIVÅ Forklaring  Tilleggsopplysninger 
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N1-løype Lett nybegynner  

Har et opplagt veivalg langs sammenhengende ledelinje av typen vei, sti, bekk, gjerde. 

Alle poster skal ligge på eller rett ved ledelinje og i skifte av ledelinje der dette ikke er 

tydelig i terrenget.  

Merking av strekk kan benyttes der det ikke er tydelig ledelinje. 

Passer for alle som er nye i orientering.  

Klasse N-åpen skal tilbys N1 løype.  

Dette er enkleste løype, spesielt tilpasset 

nybegynner barn.  
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N2-løype Nybegynner 

Har et opplagt veivalg langs sammenhengende ledelinje. Kan i tillegg ha 

kuttemuligheter mellom postene på noen strekk. Kan ha skifte av tydelig ledelinje ved 

post og 1-3 ganger mellom postene. Poster kan henge 5-15 meter fra ledelinja, men 

skal synes fra den. 

Passer for alle som er nye i orientering. 

Klasse D/H 9-10 skal tilbys N2 løypa.   
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C-løype Avansert begynner ( noe øvet)  

Følger stort sett ledelinjer, men enkelte steder forventes løperen å forlate ledelinjen. 

Kan ha noen strekk med veivalgsmuligheter. Poster kan henge 100 – 150 meter vekk 

fra ledelinjene.  Skal ha en god oppfangende front og  tydelig oppfanger bak posten.   

Passer for alle som har litt erfaring med 

orientering og behersker nybegynnerløyper. 
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B-løype Den kompetente (øvet)  

Må kunne orientere uten ledelinjer og krever forståelse av høydekurver og 

finorientering inn mot postene. Det skal være en sikker oppfangende detalj bak 

posten (100-200 meter). Posten skal ligge på tydelig detalj.  

Passer for alle som har en del erfaring med 

orientering og behersker løyper på C-nivå. 
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 A-løype Erfarende 

Kan være krevende orientering.  Bør beherske alle orienteringsteknikker. 

Passer for alle som har god erfaring med 

orientering og behersker løyper på B-nivå.  

 

http://www.orientering.no/media/filer_public/02/d9/02d9ce53-d416-492a-a796-a5864cd15590/nof_riktige_loyper_for_barn_og_ungdom_2016.pdf

