
Rankingløp 2-2013  
 

OSI ønsker velkommen til Rankingløp onsdag 17. april fra Norsk Regnesentral, Kristen Nygaards 

hus (det gamle Informatikkbygget), Gaustadalléen 23. Start og mål er på vestsiden av bygget. Kart 

fra gule sider: se lenger ned. 

 

Alle løypene inneholder forbudte områder og forbudte hindringer. Det er ikke lov å passere 

hindringer som er avmerket som "ikke passerbare" på kartet, slik som høyt gjerde, høy mur, 

bygninger, og olivengrønne områder. Olivengrønne områder inkluderer barnehager, private hager, 

prydbusker, beplantning, kirkegård, osv. 

 

Legg merke til at det er noen broer på kartet. Disse er tegnet med en mellomtykk strek, slik: ][ . Det 

er lov å passere under og over disse. 

 

Kart: Blindern (sprintnorm) 1:5000, revidert 2012. Kart med ferdig inntegnet løype. Poster med 

Emit-enheter i snor. 

 

Startkontingent: kr. 30 for medlemmer, kr. 70 for andre. Brikkeleie kr. 20 (begrenset antall). 

Påmelding ved frammøte. 

 

Terreng: Parkmessig terreng med kontorbygg, åpne gressområder, asfalterte veier, parkeringsplasser, 

noen små skogflekker. Per 11. april er det fortsatt noe is og snø i deler av terrenget som gjør at det er 

glatt å løpe med sko uten pigger. De bare områdene er også glatte, med unntak av asfalterte og 

gruslagte områder. Det er forsatt frost i bakken. 

 

Løypene krysser trafikkerte bilveger og en trikkelinje. Ta vare på deg selv, trikken stopper ikke for 

deg (med mindre den faktisk har kjørt på deg først). Regn heller ikke med at alle biler tar hensyn. 

 

Løyper: Lang (6 km), mellom (4 km) og kort (2 km). Løypene er lagt med strekk som i sprintløyper 

(typisk veivalg rundt forbudte hindringer), men med vanlige løypelengder, såkalt langdistansesprint. 

Det blir mange poster, sjekk koder! Alle postplasseringer har C/N-nivå, men veivalgsproblemene har 

A-nivå dersom de gjennomføres i høy fart og uten å se på kartet før start. 

 

Kollektivtransport: T-bane eller trikk til Forskningsparken. 

 

Parkering: Ved Blindern studenthjem er det en parkeringsplass med to seksjoner: én for studenter og 

ansatte ved UiO (man må ha oblat) og en avgiftsparkering (gratis etter kl 1600). Pass på å stå på 

riktig seksjon, studér skiltene nøye. Fra parkeringsplassen går man gangbro over T-banen, mellom 

Blindern Studenthjem og Meteorologisk Institutt. 

 

Kart fra gule sider: http://kart.gulesider.no/m/ndICj (Kartet viser med lilla strek hvordan man kjører 

fra Blindern Studenterhjem til Norsk Regnesentral, men man går altså den opplagte snarveien som 

man kan se på kartet.) 

 

Start mellom kl 1630 og 1800. Mål stenger kl 1930. 

 

Hilsen Øivind Due Trier og Undis Ellevog 

http://kart.gulesider.no/m/ndICj

