
 
OSI/GeoForm Rankingløp 15 

onsdag 12. september 2018 
 

Samlingsplass: Velkommen til årets aller siste onsdagsløp ved Elveli gård i Sørkedalen.  

Kollektivt: Ta buss 41 fra Røa T-banestasjon til Sørkedalen skole, eller  

Parkering: p-plass nedenfor Sørkedalen skole, retning Elveli gård.  

Fra p-plass er det merket til samlingsplass noen hundre meter vestover forbi Elveli gård.  

 

Start: Fri start mellom 15.30 og 18.30. Siste målgang 19.30. Ca 20 min til startpost, så beregn 

god tid, så ikke løpet ender i mørket. 

 

Klasser og løyper:  

Ca. 6 km – Lang  

Ca. 4 km – Mellom 

Ca. 2 km – Kort  
  

Terreng/Kart: Finnerud, Blankvann, Grøttums-flaka 

Arrangørenes hovedmål har vært å finne et terreng få har løpt i tidligere og som kan by på 

jomfruelige områder med innslag av artsrik gammelskog og lite løping i hogstfelt. For å lykkes 

med dette så vi oss nødt til å legge startposten et stykke opp i lia fra samlingsplass, så får vi 

samtidig presset frem nødvendig oppvarming med tid til å nyte utsikten. Fra start vil terrenget 

variere mellom vakker åpen furuskog med tett lyng, gammel blåbærskog, og noen områder 

med tettere og ensaldret produksjonsskog. Løpbarheten er varierende, og terrenget er 

stedvis svært kupert. Løypene er etter beste evne forsøkt lagt med mål om å kombinere o-

tekniske utfordringer med vakker naturopplevelse. Det er bare å glede seg til en magisk 

blanding av våte torvmosegrodde søkk, glattbarberte furukoller, den virile sætertjernsbevern, 

et aldri så lite hjortelusflueutbrudd og store mengder honningsopp.  

 

Påmeldingsavgift: 70 kr 

Medlemmer GeoForm/OSI: kr. 30 

Barn/ungdom 0-16 år: kr. 30 

DNV/Esso: 0,- (faktureres) 

Påmelding og betaling ved frammøte (kontant eller Vipps) Vipps: 101093 (“GeoForm 

startkontingent”)  

EMIT brikke. Utleiebrikke kr. 20,- 

 

 

https://goo.gl/maps/o9du5WboE1E2


 

GPS-tracking: Livelox. Ta med GPS-klokke og legg ut sporet ditt. 
 

Resultater: http://ilgeoform.no/rankinglop/ 
samt http://eventor.orientering.no 

  

Arrangør: Geoform IL v\ Niklas Norman: niklasnorman@yahoo.no /97693696  

Jacob Dybwad, Skage Grønneberg, Johan Svedberg og Anders P Hammer. 

 

Velkommen til løp 
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