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1 INNLEDNING

Vår klubb, Ganddal Idrettslag - Orienterings gruppa er en av flere organisasjoner som er
invitert til idémyldringsmøte i regi av Statens Vegvesen(SVV) 25. januar 2016. Det er i
forbindelse med Planprogram for planlagt bilvei mellom FV.505 og E39. I den forbindelse
ønsker SVV at de innbudte organisajoner kan gi en beskrivelse deres aktiviteter som
drives i dag og framtidige aktiviteter i aktuelt område.

Vår klubb vil stille med representanter til dette møte for å framlegge våre aktiviteter . De
beskrevne veitrasé alternativer i planprogram vil sette tydelige spor i et nærområde som
vår klubb bruker hele året . Det er flere aktiviteter innenfor orienteringssporten fra
kretsløp , nærløp , tur-orientering til nybegynner og ungdomsløp.

Klubbens syn på kommunedelplan og klubbens aktiviteter beskrives utfyllende i de neste
sider og klubben håper med dette innspill kan bidra til at Statens Vegvesen går inn for et
trasévalg som er for klubben og andre friluftslivsorganisasjoners beste.

Foss-Eikeland 19.januar 2016

Ganddal Idrettslag, Orientering
Jakob Karlsen
Kartansvarlig
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2 KOMMENTAR FRA GANDDAL IL ORIENTERING TIL KOMMUNEDELPLAN .

Det vises til Planprogram for tverrforbindelse datert 19.06.2015.
I denne plan presenteres 5 alternativer til vei mellom Foss-Eikeland og Bråstein, ; A till E. Tre
av dem, A, B og C er lagt til skogen i Foss-Eikeland/ Høyland/Bråstein og to på sørsiden av
Figgjoelva D og E.

Store deler av planområdet ligger i det terreng som dekkes av et av klubbens orienteringskart
''Bogafjell''. Skisse av traséne i kommunedelplan og samme tegnet i forhold til
orienteringskartet vises i de neste 2 sider.

Kart og terreng er i bruk hele året . I dette terreng er blitt arrangert orienteringsløp fra
kretsmesterskap til klubbløp beregnet for yngre løpere og nybegynnere. I tillegg kommer andre
løp som bedrifts o-løp. Klubben bruker også terrenget nesten hvert år til tur-orientering. Dette
terreng er derfor av meget høy verdi for klubben, og er ett av de viktigste terreng som klubben
har til opplæring av og rekruttering av våre yngre løpere. Eksempler på ulike løp og løyper
vises på karteksemplene til slutt, kapittel 4.

For orienteringssporten er kart og terreng klubbens idrettsarena på lik linje med fotballbaner,
idrettshaller eller andre anlegg. Vi har våre kostnader med å holde et orienteringkart vedlike.
En kost vil ligge på 150.000 - 250.000 kroner.

Skisse av traséne i kommunedelplan og samme tegnet i forhold til orienteringskartet vises i de
neste 2 sider. Som en ser, vil alle trasé alternativer komme innenfor kartet sitt terreng. Sett fra
klubbens synspunkt er alternativene B og C som vi håper ikke kommer til å bli valgt. Hvis en
av disse bli valgt, ser vi for oss at veien krever et ganske bredt belte i terrenget. Inngrepet vil
bli så pass stort at ferdig vei i praksis vil dele terrenget i to.

Terrenget har i dag 4 gode adkomster, 3 av dem med god parkeringsmulighet. Det er i sørvest
ved Sandnes Garn, i øst ved Helgeland, i nord øst ved Buggeland skole og til slutt ved
Vagletjørn barnehage.
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2.1 Orienteringskartet ''Bogafjell'' og kommunedelplan

Orienteringskartet ''Bogafjell'' slik det er i dag. Siste oppdateringer ved Foss-Eikeland er tegnet
inn nylig. De områder som er skravert i rødt er områder under utbygging eller planlagt
utbygget.



Side 6 of 11

Ganddal I.L. O-gruppa

Kart over planområdet med trasé alternativer A - E. Hentet fra vegvesenet sitt planprogram

Planområdet og samme traseer, tegnet inn på Ganddal IL sitt orienteringskart ''Bogafjell''
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3 GANDDAL IL, ORIENTERING - KLUBB OG AKTIVITETER.

3.1 Klubben

Ganddal I.L, Orientering også nevnt O-gruppa er en av gruppene under Ganddal
Idrettslag og gruppa har vel 150 medlemmer i alder 8 - 80 år. Idrettslaget totalt har ca
800 medlemmer

3.2 Løpsaktiviteter

O-gruppa arrangerer 3-4 orienteringsløp av kategori nærløp. Her deltar 100 - 200
deltakere som kommer fra sør Rogaland.

O-gruppa arrangerer minst annet hvert år ett orienteringsløp av kategori kretsløp. Her
kommer deltakere fra hele Rogaland i antall av 150 -200 løpere.

O-gruppa står også som arrangør av 2-3 bedriftsløp hvert år med 600 - 700 løpere hvert
løp. I 2015 arrangerte klubben 3 av disse løp

O-gruppa arrangerer trenings løp sammen med naboklubber.

O-gruppa har i samarbeide med naboklubber arrangert løp i kategori Norgesmesterskap
( NM junior i 1998 sammen med Stavanger OK og Sandnes IL ) samt norgescup
( sammen med Sandnes IL i 2005 ). Vi skal sammen med naboklubbene Stavanger OK,
Sandnes IL og Ålgård Orientering arrangere NM Natt, NM stafett junior og O-idol
septemer 2016.

3.3 Rekruttering

O-gruppa arrangerer minst ett orienteringskurs for nybegynnere hvert år.

O-gruppa arrangerer 5 klubbkaruseller hvert år. Disse løp er beregnet for våre nye
løpere og erfarne løpere. De er en fin anledning å få nye og gamle medlemmer til å bli
kjent med hverandre

3.4 Klubbtrening.

Gjennom hele sesongen, arrangeres ulike treninger i bruk av kart og løyper. disse
foregår både dagtid og kveldstid, (nattløpstrening med hodelykt) Her har vi spesielle
oppfølgingsgrupper med våre yngste løpere
I vinterdelen arrangeres innetrening ( styrketrening ), høst til våren intervall (lysløype
Vagleskogen ) og langturer ( Bogafjell - Melshei området )

3.5 Tur orientering

Hvert år legger klubben ut poster på 4 kart. Det byttes på kartene hvert år for å gi
variasjon på terrengene som brukes. De karter som vi har i Sandnes Kommune er
kjernen som brukes oftest.
På noen av postene er det også lagt inn GPS orientering.
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3.6 Klubbens orienteringskarter

Ganddal IL har disse orienteringskarter beliggende i Sandnes kommune.

1 Bogafjell Ganddal IL O-kart 2005 1: 7.500, ekv 5m.
2 Vagleskogen Ganddal IL O-kart,

Nærmiljøanl.
2003/2006/2013 1: 5.000, ekv 2,5m.

3 Åslandsnuten Ganddal IL O-kart 1997 1:15.000, ekv 5m.
4 Ganddal skole Ganddal IL O-kart,

Nærmiljøanl.
2003 1: 4.000, ekv 2.5m.

5 Lundehaugen Ganddal IL O-kart,
Nærmiljøanl.

1995 1: 5.000, ekv 2.5m.

6 Lundehaugen Ganddal IL O-kart,
Nærmiljøanl.

2010 1: 4.000, ekv 2. m

7 Sandved
Terasse

Ganddal IL O-kart,
Nærmiljøanl.

2010 1: 4.000, ekv 2. m

8 Ganddal Ganddal IL O-kart,
Nærmiljøanl.

2012 1: 4.000, ekv 2. m

9 Lyngholen Ganddal IL O-kart,
Nærmiljøanl.

2014 1: 4.000, ekv 2. m.

10 Buggeland
skole

Ganddal IL O-kart,
Nærmiljøanl.

2014 1: 4.000, ekv 2. m
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4 EKSEMPLER PÅ LØP/ARRANGEMENT I BOGAFJELL

Her er tatt med kart og løyper fra Kretsmesterskap, kretsløp, bedriftsløp, lagkonkurranse
for yngre og til slutt tur orientering. De er fra 2 siste år, 2014 og 2015.
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