
       

 

Innbydelse Sørkedalskarusellen – Touch free   
• Onsdag 17 . juni Tangenåsen. Parkering Årnes 

OSI/Geoform rankingløp 1, 2 og 3 

Sørkedalen karusellen er de tre første løpene i årets OSI/Geoform rankingløp serie. 

Tidtakning:  Emit Touch free med EmiTag   

Løpene arrangeres med Emit Touchfree. Har du ikke EmiTag brikke, kan denne lånes gratis 

på samlingsplass. EmitTag brikke kan også kjøpes på samlingsplass for kr 775,-.  Ordinær 

Emit brikke versjon 6 eller tidligere versjoner tillates ikke benyttet. 

Kart 

Kart fra Fossums kartbase. Alle kart 1:7500. Kartet er godt, med godt lesbart kurvebilde. Det 

noen få gjennomgående store stier og terrenget er godt løpbart. Det ble hugget i skogen for 

ca 10 år siden, men dette nå få spor av dette. 

Den suksessfulle turosesongen har gitt en del nye tråkk inn mot turopostene. Det er relativt 

få turoposter i løpsområdet slik at løperne i begrenset grad kommer bort i dette. 

Løyper/Klasser – OSI/Geoform norm 

• Kort 2,7 km, vanskelighetsgrad A 

• Mellom 3,5 km, vanskelighetsgrad A 

• Lang 5,3 km, vanskelighetsgrad A 

Start ligger 1,1 km og 125 høydemeter fra samlingsplass. EmiTag aktiveres på startenheten 

og stanses på målenheten. Stien til start er merket frem til kartkanten. Følg blåmerket stil tilbake 

til Årnes fra mål 

Påmelding og start 

ALL påmelding via Eventor: Påmelding i Eventor styrer til oppmøte (klasse) tid slikt at 

Orienteringsforbundets smittevernregler overholdes. Max 50 kan starte i hver startgruppe.  

NBNBNB! Valg av løype og parring av Emitag mot tidtakingssystem må utføres på arena før 

du går til start (Standard Geoform påmelding er åpen fra kl 15.50). Både eide og lånte 

EmiTag må parres mot tidtakingssystem på arena.  

Startgrupper 1) 16.30-16.59 2) 17.00-17.29 3) 17.30-17.59 4) 18.00-18.29 5) 18.30-19.00 

Husk at vi maks kan være 50 på arena samtidig. Pålegg fra Smittevernansvarlig må følges. 

Startkontingent kr 100 betales på Vipps til Fossum Orientering 39948 ved påmelding. 

Arrangør 

Sigbjørn Modalsli (kontakt 92099135), Richard Zeiner Gundersen og Øyvind Grandum 


