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Samlingsplass Badeplassen Lut på nord-øst-siden av Lutvann (se kart på neste side). 
Parkering Begrenset med parkeringsmuligheter i nærheten. Små parkeringsplasser rett 

ved innkjøringen til Lutvann leir og i krysset Lindebergåsen / Ole Reistads 
vei (1200 m å gå på umerket sti gjennom skogen). Parkering mot avgift på 
en liten parkeringsplass ved Trosterud T-bane (1500 m å gå) og en stor 
parkeringsplass ved Haugerud senter/kirke (2000 m å sykle). For syklistene 
anbefales Haugerud senter. 

Kollektivt T-bane 2 (Ellingsrud) til Trosterud T-banestasjon (åtte avganger i timen). 
1500 m å gå fra T-banen til samlingsplass, 500 m gjennom 
blokkbebyggelse og via Lutvann skole, deretter 1000 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. 

Starttid 16:30 – 18:30. Siste målgang 19:30. Husk å registrere deg i mål uansett 
om du fullfører eller ikke.  

Påmelding Påmelding i Eventor. Påmelding på stedet er mulig hvis ledig kart, men 
helst forhåndspåmelding. 

Terreng Løypene vil gå opp på Puttåsen. 
Kart  Haukåsen/Puttåsen 2016. 
Løyper Lang: 6,0 km (A) – 15 poster  

Mellom: 3,8 km (A) – 12 poster 
Kort: 2,2 km (A) – 7 poster 

Start Omkring 1000 meter og 100 høydemetre på sti til start 
Stempling EmiTag. Utleiebrikke kr. 20,-. Det er mulig til å bruke vanlig Emit-brikke. 

Den bør da av smittevernhensyn helst ikke berøre enheten, men holdes 2-3 
cm fra enheten over omrisset av en brikke. Vent på blink fra enheten. 
Brikken skal som ekstra sikkerhet spritvaskes før start og avlesning. 

Smittevern Se smittevernveileder for O-løp. Hold avstand både i kø og i skogen. 
GPS-tracking Livelox 
Gjenbruk Ta gjerne med A4 plastlomme fra tidligere løp.  
Startkontingent Medlemmer GeoForm eller OSI: kr. 30 

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

 Kun Vipps-til 101093 #GeoForm startkontingent», evt. girering til konto 
4212 06 85516. No show – no pay. 

Arrangør IL GeoForm v/Harald Iwe, tlf. 92612852  
Resultater ilgeoform.no og (etter hvert) Eventor. 

https://kart.gulesider.no/m/DhBsc
https://eventor.orientering.no/Events/Show/15183
http://orientering.no/media/filer_public/ae/97/ae9759a4-a6e5-419c-8e77-ac8fdfff1fa9/veileder_for_o-lop_med_begrenset_deltagelse_juni_2021.pdf
https://www.livelox.com/Events/Show/64987/OSI-GeoForm-Rankingl-p-4
mailto:iwe@gmail.com
http://ilgeoform.no/rankinglop/res2021-06-21.html
https://eventor.orientering.no/
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