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Samlingsplass Sandbakken sportsstue * På Google maps. 
Parkering Sandbakken P Skiltet ved avkjøring fra Enebakkveien - FV 155. 600 meter 

å gå fra parkering til samlingsplass 
Kollektivt Buss 550 til Brokkenhus går hvert kvarter fra Oslo bussterminal.  

2 km å gå fra holdeplassen til samlingsplass. 
Toaletter Innendørs toaletter i sportsstua. 
Kiosk Sandbakken åpner kiosken og selger kioskvarer, is, brus og kaffe. Benytt 

tilbudet! Gunn og Sebastien på Sandbakken har også i år vært velvilligheten 
selv for arrangementet. 

Starttid Fri start 16:30 – 18:30. 400 meter til start. Siste målgang 19:30. Husk å 
registrere deg i mål uansett om du fullfører eller ikke. 

Påmelding Påmelding i Eventor letter sekretariatsarbeidet, men det er fullt mulig med 
direktepåmelding. Betaling bare ved oppmøte 

Kart Oppsals «Spinneren» 2009 med mindre revideringer 2021. Vegetasjonen 
kan være endret. Noen små stier er ikke på kartet. 

Løyper Lang: 5,3 km (A) – 17 poster 160m stigning. 1:7500/1:10000, 5 m ekv. 
Mellom: 3,9 km (A) – 14 poster 140m stigning 1:7500, 5 m ekv. 
Kort: 2,3 km (A) – 7 poster 80m stigning. 1:5000, 5 m ekv. 
Postbeskrivelse på kartet. Løse postbeskrivelser tilgjengelig til alle løyper. 

Stempling Touch free emiTag. (Emit løperbrikker kan også benyttes, men tungvint) 
Smittevern Se oppdatert smittevernveileder for O-løp. Hold avstand både i kø og i 

skogen. Det vil være desinfeksjon tilgjengelig for hender og brikker. Hold 
avstand på samlingsplass og i skogen. 

GPS-tracking Livelox 
Gjenbruk Ta gjerne med A3 (lang) eller A4 plastlomme fra tidligere løp.  
Startkontingent Medlemmer GeoForm og 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/Jon Lahlum jon@lahlum.no 90667008 
Resultater ilgeoform.no og Eventor 

https://sandbakken-sportsstue.no/
https://goo.gl/maps/TwzwbqbTx5SxA6iYA
https://goo.gl/maps/3fKcViazp2a7tiFk7
https://eventor.orientering.no/Events/Show/15256
http://orientering.no/media/filer_public/c2/97/c2976a91-b79e-4ec4-a62f-117a8d8b4d1c/veileder_for_o-lop_med_begrenset_deltagelse_juni_2021-2.pdf
https://www.livelox.com/Events/Show/67173
mailto:jon@lahlum.no
https://ilgeoform.no/rankinglop/res2021-09-08.html
https://eventor.orientering.no/Events/Show/15397
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