
 

 

Innbydelse til Kjempesprekken nr. 36 
Lørdag 21. september 2013 fra KSI-hytta i Nordmarka 

Løpt langt før og vil sette ny rekord? Aldri løpt særlig langt, men vil overgå deg selv?  

Har du et kjempekonkurranseinstinkt og skal knuse de andre på 18-kilometeren? Eller  

vil du rett og slett endelig løpe et SOSIALT parløp i en ellers individorientert idrett?  

Nå har du sjansen!! Bli med på årets orienteringsevent – ultralangdistanseløpet 

Kjempesprekken.  

Løpet 

Løpet er et parløp, det vil si at man løper to og to sammen. Det er også tillatt å løpe alene,  

men bare par-løperne premieres. Begge i paret må holde sammen i hele løpet og være på alle 
postene samtidig.  Dere kan velge mellom tre distanser med A/ B-nivå. 

18 km A/B 

12 km A/B 

6 km A/B 

Det er ultralangdistanseløyper med fokus på veivalg. Postene er ikke nødvendigvis vanskelig å finne. 

 

 

 



Start 

Det er fellesstart i alle løyper kl 12.00. Start og mål er ved KSI-hytta, som ligger i Nordmarka  

ved Nordmarkskapellet. 

Matstasjon 

Det er matstasjon underveis på 18 km og 12 km.  

Kart 

Det benyttes kart i målestokk 1:10 000, ekv. 5 m. Kartet er satt sammen fra utsnitt av Kobberhaugen, 
utgitt 1997/2011 og vårt splitter nye kart Rådalshøgda 2013, som slippes på løpsdagen. Pga. tydelige 
myrer og naturlig halvåpne områder holder kartet også i de eldre områder i nord bra stand, men 
vegetasjonsinformasjon må tas med en klype salt. Slep kan være vokst til i forskjellig grad. 

 

Terreng 

Fint Nordmarks-terreng med variasjon mellom storskog og naturlig halvåpne områder. Grovkupert. 
Mange veivalg. 

 

EKT 

Vi benytter EKT, og OSI har noen få brikker til utlån. 

Adkomst: 

Følg skilting: Fra Sognsvann: Ullevålseter – Nordmarkskapellet og så er du der, hytta ligger  

vegg i vegg med kapellet (8 km). Fra Frognerseteren: Tryvannsstua – Nordmarkskapellet (5  

km). Lettest adkomst med sykkel / til fots fra Frognerseteren T-banestasjon. Det blir også  

organisert felles avreise fredag kveld. 

Premiering 

Det er premier til de tre beste parene pluss beste damepar i hver løype. Minnepremier for  

hvert femte års deltagelse.  

Bankett 

Om kvelden blir det bankett med treretters middag på KSI-hytta. 

Priser 

Løpet: kr 200 per løper 



Tillegg for etteranmelding: kr 100 

Bankett: 

 kr 150 per person 

Overnatting:  

Prisene per natt er kr. 100 for OSI-medlem, og kr. 200 for andre. Etter selve løpet blir det badstue, 
godt drikke og bankett med treretters middag.  

Løpsavgiften faktureres til klubbene etter løpet. Løpere som ikke løper for en klubb tilsluttet  

Norges orienteringsforbund, betaler kontant på løpsdagen 

Påmelding 

Innen tirs 17. september via vår hjemmeside: www.osi-orientering.com. Etteranmelding  

(tillegg kr 100 per løper) via hjemmesiden fram til torsdag 19. september, etter dette send en  

SMS til løpsleder eller møt opp på hytta seinest 1 time før start. Meld også fra om overnatting  

og deltakelse på bankett innen tirs 17.september. 

Hytta 

KSI-hytta ligger i Nordmarka. Her kan du få kjøpt brus til kr 15 og øl til kr 20. Det er  

springvann, elektrisitet, vaskemaskin, sengeplasser til ca. 30 personer og ikke minst dusj og  

sauna, samt en stor fin peis som skaper god stemning i storstua. Hytta har også utedo!  

Overnatting 

Ta med sovepose/lakenpose. Bestill overnatting ved å velge «tilleggstjenester» når du melder deg på 
i Eventor. (gjelder også for de som evt kun skal overnatte og IKKE delta). 

Løpsleder: Eldar Frøland, eldarfr@yahoo.no, tlf 41140567 

Løypelegger: Svenja og Stefan Kernstock  
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