
  

GeoForm/OSI Rankingløp nr. 17 
lørdag 31. oktober 2020 

Haraløkka, Bøler 
 

Det er to spesielle ting ved dette løpet: 
 

1) Det er kun en løype, men du kan velge om du vil løpe en, to eller tre sløyfer. Hver sløyfe 
er ca. 3 km (totalt 8,7 km). Du kan underveis velge hvor mange sløyfer du vil ta! 
 

2) Det er puljevis fellesstart hvert kvarter fra 11:45 til 13:00 
 
I rankingen vil resultatene til dem som løp én sløyfe telle som kort løype, to sløyfer som 
mellomlang løype og tre sløyfer som lang løype. 
 
Terrenget rundt Haraløkka er stifylt og til dels svært lettløpt. Løpssterke vil også ha fordel av 
fellesstart, og at det ikke er noen gafling! Det er eller områder som er svært detaljrike og byr på 
krevende finorientering, - og du skal også holde tunga rett i munnen for å finne riktig sti. 
 
Ta gjerne med noen som vanligvis ikke løper orientering, men som har løpsstyrke nok til å henge 
med. Det er vanskelig å løpe seg helt bort i dette området, så vi mister dem nok ikke.  
 
 
Fremmøte:  Vi samles 150 m nord for Haraløkka parkeringsplass, like sør for den store 

fotballbanen. 

Parkering: Det er romslig med parkeringsplass på Haraløkka parkeringsplass. 

Kollektivt: Ca. 15 min å gå fra Bøler T-banestasjon  

Starttid: Fritt valgt puljevis fellesstart kl. 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45 og 
13:00.  

Kart: Oppsals kart Ulsrudvann 2017. Målestokk: 1:7500, 5 m ekvidistanse. Det 
er noe ny hogst og noen traktorslep som er forsvunnet siden kartet ble 

https://www.google.no/maps/place/Haral%C3%B8kka+parkeringsplass/@59.8810055,10.8546417,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46416f6071ffca8f:0x9a23938d112c3b8e!8m2!3d59.8810028!4d10.8568304?hl=no


laget. Enkelt grøntområder er også tynnet, men generelt er kartet godt og 
løpbarheten ikke særlig endret på grunn av dette.   

Stemplingssystem: EmiTag TouchFree. Lånebrikker er tilgjengelig for kr. 20. 

Løypetrykk: Print på vannfast papir, A4.  

Startordning: Kartene legges ut på bakken og tas opp i startøyeblikket, men nulling av 
brikken skal først gjøres etter ca. 200 meter ved passering av 
starttrekanten. Det vil si at tiden først begynner å løpe der, og at det er 
brikketid som gjelder. Dette åpner for noen taktiske overveielser, men 
forenkler mye for arrangør. Spør arrangør om du lurer på noe i denne 
forbindelse! Manglende nulling vil normalt føre til diskvalifikasjon.  

Målgang: Du skal i mål bare en gang! Dersom du skal løpe flere enn en sløyfe, skal 
du altså ikke innom mål mellom sløyfene, da stempling på målbukken vil 
gi avsluttet løp. 
Siste målgang kl. 15:00. (Solnedgang kl. 16:24).  
Siste frist for å kunne løpe ut på sløyfe 3: kl. 14:15 

Løype: Sløyfe 1: 3,1 km, 7 poster, 1:7500 

Sløyfe 2: 2,8 km, 7 poster, 1:7500, 5,9 km totalt 

Sløyfe 3: 2,8 km, 7 poster, 1:7500, 8,7 km totalt 

Løypelegger: Tor Lahlum 

Startkontingent: GeoForm / OSI / deltakere under 17 år: kr 30 
Andre: kr 50 
DNV/ESSO: kr 0 (faktureres)  

Betaling:  Vipps til 101093 (GeoForm startkontingent) eller betal til konto 
4212 06 85516. Ikke kontanter. 

Påmelding: Påmelding i Eventor innen fredag 30. oktober kl. 19:00: 
https://eventor.orientering.no/Events/Show/13821 

Er du for sent ute, send sms til 909 86 467 med navn, klubb og 
brikkenummer. 

NB! Ved påmelding er det er kun én klasse, som heter: «Fellesklasse», 
benevnt FK i Eventor, som alle starter i. Hvor langt du vil løpe, velger du 
underveis i løpet. 

Vi tar imot direktepåmeldinger på løpsdagen, men henstiller alle til 
forhåndspåmelding. Da blir det lettere å planlegge den puljevise 
fellesstarten og vi sikrer at vi har nok kart til alle.     

GPS-spor: GPS-spor kan legges ut på Livelox, og er tilgjengelige fra kl. 13:00 

Resultater:  

 

http://ilgeoform.no/rankinglop/ 
https://eventor.orientering.no/Events/Show/13821  

Smittevern: Følg NOFs smittevernregler og hold avstand både i skogen og før og etter 
løpet! Vi oppbevarer ikke bilnøkler. 

Arrangør IL GeoForm v/Jon og Tor Lahlum.  
Løpsleder og smittvernsansvarlig: Tor Lahlum. 

 

https://eventor.orientering.no/Events/Show/13821
http://ilgeoform.no/rankinglop/
https://eventor.orientering.no/Events/Show/13821
http://orientering.no/media/filer_public/ea/a3/eaa3e55b-3afc-4f9d-944a-9e4d9cca4407/veileder_for_o-lop_med_begrenset_deltagelse_17_08_2020.pdf

