
  

 
 

 
 

OSI og GeoForms rankingløp nr. 18 
lørdag 7. november 2020 

 
 
Velkommen til rankingløp nord for Tonsenhagen. Starten går halvveis oppe på Årvollåsen, og alle 
løypene får litt kupert skråli i starten. Langløypa går rundt Alunsjøen, i variert terreng. 
Mellomløypa går nordover, snur og holder seg vest og sør for Alunsjøen. På slutten er det 
detaljrikt og stifylt terreng i alle løypene, ispedd naturskjønne partier. 
 
Vær obs på starttidene og vennligst respekter dette, da vi vil ta inn poster før det blir mørkt. 
 
 
Samlingsplass: Ca. 700 meter nordøst for Tonsenhagen skole 
Parkering: Linderud utfartsparkering (ca. 700 meter til samlingsplass) 
Kollektivt:  Nærmeste bussholdeplass er Tonsenhagen skole, med svært hyppige 

forbindelser fra Fornebu/sentrum og fra Grorud. Regionbusser stopper 
også på Linderudsletta. Sjekk ruter.no 

Registrering: Registrering på samlingsplass mellom kl. 11.30 og 13.00. Siste målgang 
kl. 14:30. Ca. 500 meter til start, med god stigning 
Husk å registrere deg i mål uansett om du fullfører eller ikke 

Kart: Årvollåsen – Alunsjøflaka (Lillomarka OL) 
Løyper: Lang: 6,4 km (A) – 1:8000 (A3) 

Mellom: 4,1 km (A) – 1:7500 (A3) 
Kort: 2,5 km (A) – 1:7500 (A4) 

Gjenbruk: Fint om du tar med plastlomme fra tidligere løp 
Påmelding: Via Eventor innen kl. 20 fredag – eller på samlingsplass (så lenge 

kartbunken rekker) 
Startkontingent: Medlemmer GeoForm/OSI: kr 30 

Barn/ungdom 0–16 år: kr 30 
Andre: kr 50. DNV/Esso: kr 0 (faktureres) 

Stempling: EmiTag. Leiebrikke: 20 kr. Det er mulig å bruke vanlig Emit-brikke. 
Den skal da av smittevernhensyn ikke berøre enheten, men holdes 2–
3 cm over brikkeomrisset på post enheten. Blink fra enheten bekrefter 
registrering. Som ekstra sikkerhet skal løperens brikke vaskes før start 
og avlesing 

Smittevern: Følg smittevernveilederen for o-løp 
GPS-tracking: Livelox 
Arrangør: IL GeoForm v/ Holger Schlaupitz 
Resultater: http://ilgeoform.no/rankinglop/ og http://eventor.orientering.no 
  

https://kart.gulesider.no/?c=59.949515,10.841768&z=16&d=%7b%22m%22:%5b%5b59.951067,10.834537,null,0%5d%5d%7d
https://kart.gulesider.no/?c=59.949515,10.841768&z=16&d=%7b%22m%22:%5b%5b59.948295,10.841682,null,0%5d%5d%7d
https://ruter.no/
http://orientering.no/media/filer_public/01/c0/01c03fda-51bc-4a41-a8e1-8e72e273c317/veileder_for_o-lop_med_begrenset_deltagelse_17_08_2020.pdf
https://www.livelox.com/
http://ilgeoform.no/rankinglop/
http://eventor.orientering.no/


Kartet viser hvor samlingsplassen samt nærmeste bussholdeplass (Tonsenhagen skole) og 
parkeringsplass (Linderud utfartsparkering) befinner seg: 

 
 


