
inviterer til
Rankingløp Nr. 2

ved
Sognsvann

onsdag 26. april 2017

Start: mellom 16:30 og 18:30
Siste målgang: 19:30

Frammøte: Sognsvann sør-øst
Kollektivt: buss 25 til Kongleveien (1 km fra samlingsplass), eller

t-bane 5 til Sognsvann (500 m fra samlingsplass)
Sykkel: parkering ved start
Bil: stor parkeringsplass ved Sognsvann
Kart: Sognsvann (2015)

NB. Vi oppfordrer alle som har egen plastlomme til kart til 
å ta med denne.

Løyper: Lang (6.0 km) – A nivå
Mellomlang (4.1 km) – A nivå
Kort (2.5 km) – A nivå
Nybegynner (2.0 km) – C nivå

Startavgift: GeoForm/OSI/deltakere under 16år: kr. 30,-
Andre kr. 70,- (hvorav inkl. NOF-avgift kr. 21)
DNV/ESSO: kr. 0,- (faktureres)

Betaling gjøres enten kontant eller
Vipps til nummer: 92462937

Tidsmåling: EMIT EKT, få leiebrikker til kr. 20
Annet: få leiekompass kr. 20

Arrangører: Hanne Maria Vister og Mikael Olausson
Resultater: http://geoform.no/rankinglop/



Løpsområdet: Løypene er lagt i et terreng 
hvor det er mye veivalg og en del stier. Lang - 
og mellom-løypa er lagt nord for Nedre 
Blanksjø, mens kort- , nybegynner og deler av 
lang -løypa er lagt i området nord og øst for 
Svartkulp. Området øst for Svartkulp er preget 
av litt tynning/hogst som ikke er markert på 
kartet, men dette preger ikke løpbarheten i 
særlig grad. Vær oppmerksom på at enkelte 
vannhull og myrer har ganske mye mer vann 
enn vanlig og har dermed blitt noe større enn 
hva kartet tilsier.  
 
 
Start: Det er ca. 900 meter til start.  
 
 
Mål: For lang - , mellom- og kort-løypa vil 
målposten være plassert ca. 700 meter fra 
arena (samlingsplass). Det er svært viktig å 
huske å registrere seg ved målgang (også ved 
avbrutt-løp). Nybegynner-løypa har målposten 
plassert rett ved arena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husk å nulle brikken ved start, tiden starter umiddelbart etter 
nulling. Vi ber om at du kikker minst mulig på kartet i forkant. 


