IL GeoForm inviterer til det tradisjonsrike

Jon Tolgensbakks minneløp Gløggløpet
lørdag 15. desember 2018

Velkommen til årets sesongavslutning på rankingløpene!
I motsetning til fjoråret blir løpet tellende i årets ranking, men premieutdelingen skjer på
Geoformersgalla 2019, den 30. januar, se innbydelse på neste side.
Samlingsplass:

Som alltid: Sognsvann P (innerst)

Parkering:

Sognsvann P

Kollektivt:

T-bane 5 - Sognsvann

Starttid:

12:00 – 14:00. Siste målgang 15:00

Kart:

Sognsvann (2015, rev 2018). Ta gjerne med egen plastpose

Løyper:

Lang:
Mellom:
Kort:
Nybegynner

Terreng:

Stirikt, god løpbarhet, men med 10-15 cm snø. Kryssing av vann er ikke tillatt.
Meget tynn is på vann og pytter. Mellom- og Langløypa krysser skiløyper noen
steder. Vær forsiktig og oppmerksom. Ikke tråkk i skisporet.

6,5 km (A) – 1:7500 – 19 poster (A3)
4,2 km (A) – 1:7500 – 14 poster
2,2 km (A) – 1:5000 – 7 poster
1,0 km (N) – 1:4000 – 5 poster

Startkontingent:
Medlemmer GeoForm/OSI: kr. 30
Barn/ungdom 0-16 år: kr. 30
Andre kr. 70, DNV/Esso: 0,- (faktureres)
Påmelding og betaling ved frammøte (kontant eller Vipps)
Vipps: 101093 (“GeoForm startkontingent”)
EMIT brikke. Utleiebrikke kr. 20,Servering:

Vi følger opp tradisjon fra tida da Jon Tolgensbakk var ansvarlig for dette: Gløgg
og gode saker serveres til alle.

Premiering:

Medaljer til barn 12 år og yngre. Premiering for hele sesongen skjer på eget
arrangement, «Geoformersgalla 2019» 30.1.2019. Uavhentede premier kan hentes
etter avtale eller på løpene til våren.

GPS-tracking:

Livelox (Se Eventor). Ta med GPS-klokke og legg ut sporet ditt.

Arrangør:

IL GeoForm v/Oddny Feragen, Eystein Grimstad, Ida Tolgensbakk

Løypelegger:

Harald Iwe

Resultater:

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

Innbydelse

Geoformersgalla 2019
30. januar kl 17:30 i annekset i Borggata 2b på Grønland
For å unngå blåfrosne arrangører og mottakere av premier og utmerkelser
for årets Rankingløpsesong, inviterer vi til innendørs sesongavslutning.
Program blir annonsert i PM i januar. Følg med på www.ilgeoform.no eller
Geoformers-siden på Facebook. Programmet kan komme til å inneholde
premieutdeling for Rankingløpene, kåringer av årets løype og arrangement,
oppsummering av sesongen, kviss og underholdning.
Helt sikkert er det at det blir servert middag og at startkontingenten blir
350 kroner. Dessverre er det kun 100 startnumre tigjengelig.
Påmelding gjøres ved betaling av startkontingent til Jon Lahlum:
VIPPS 906 67 008 eller bankkonto 188151613647
Husk å merke innbetalingen med navn og e-post.
Diettbehov kan meldes til: jon@lahlum.no eller SMS 906 67 008

Velkommen!

Festkomiteen: Sindre, Harald, Trude og Jon

