
 
ønsker velkommen til 

OSI/GeoForm: Rankingløp nr. 8 fra Lutvann 

onsdag 26. august 2020 

NB! Det benyttes vanlige EKT-brikker, IKKE emiTag 
Helst forhåndspåmelding i Eventor, men registrer deg likevel i teltet før start 

Kun betaling med Vipps til 457 84 612 (Emilie Sommerstad Vee) 
Hender og brikke spritvaskes før registrering, nulling og avlesing av brikke 

Følg NOFs smittevernregler og hold god avstand til andre løpere 
Av smittevernhensyn oppbevarer vi ikke bilnøkler under løpet 

Det deles ikke ut strekktidslapper 

 

Start:   Fri start mellom kl. 16:30 og 18:30 

Siste målgang: Kl. 19:30 

Samlingsplass: Den tidligere husmannsplassen og nåværende badeplassen  

Lut på nordøstsiden av Lutvann (se kartet på neste side) 

Kollektivt: T-bane 2 (Ellingsrud) til Trosterud T-banestasjon (åtte 

avganger i timen). 1 500 m å gå fra T-banen til samlingsplass, 

500 m gjennom blokkbebyggelse og via Lutvann skole, 

deretter 1 000 m på god grusvei (vist med rød strek på kartet, 

ikke merket). På Haugerud T-banestasjon er det mulig å skifte 

til 69-bussen (går hvert kvarter fram til kl. 17:59) for å få 

kortere gangvei 

Parkering: Begrenset med parkeringsmuligheter i nærheten. Små 

parkeringsplasser rett ved innkjøringen til Lutvann leir og i 

krysset Lindebergåsen / Ole Reistads vei (1 200 m å gå på 

umerket sti gjennom skogen). Parkering mot avgift på en liten 

parkeringsplass ved Trosterud T-bane (1 500 m å gå) og en stor 

parkeringsplass ved Haugerud senter/kirke (2 000 m å gå).      

Jf. kartet på neste side 



 
 

 



 
Kart: Puttåsen (2016)  

Målestokk 1 : 7 500, ekvidistanse 5 m  

Postbeskrivelser er trykt på kartet (A4) 

De som ønsker løse postbeskrivelser, finner  

det i et separat dokument. Klipp ut og ta med! 

Vi oppfordrer alle til å ta med egen plastlomme 

Løyper:  Lang: 6,4 km (14 poster) – A-nivå 

   Mellom: 4,4 km (9 poster) – A-nivå 

   Kort: 2,9 km (8 poster) – A-nivå 

Start: Det er 500 m i luftlinje til start, men det anbefales               

sterkt å gå 1 000 m langs sti (ingen merking). Det er                

110 m stigning til start slik at alle løypene kommer            

direkte ut i kremterrenget på toppen av Puttåsen  

Mål:   Det er ikke merket fra siste post til mål  

NB! Husk å lese av brikken på samlingsplass,  

selv om du ikke har fullført løpet 

Påmelding:  Helst i Eventor innen tirsdag 25. august kl. 23:59 

Det er også mulig å melde seg på ved frammøte  

Betaling:  Med Vipps til 457 84 612 (Emilie Sommerstad Vee) 

NB! Ikke vipps til Geoform 

Startavgift:  OSI/GeoForm/Veritas: kr 30,- 

DNV/ESSO: kr 0,- (faktureres) 

Deltakere 0–16 år: kr 30,-    

Andre: kr 50,-    

Tidtaking:  Emit EKT-brikker benyttes, ikke touch free emiTag 

Vi har noen få brikker og kompass til utlån (kr 20)  

Arrangører:  OSI v/ Are Eriksen og Emilie Sommerstad Vee 

Resultater:  http://ilgeoform.no/rankinglop/ 

   VELKOMMEN! 

http://ilgeoform.no/rankinglop/

