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O-treffen 2017

Skjettenkollen, lørdag 1320. mai 2017
Velkommen til 34. O-treffen i det nordre hjørnet av Skjettenkollen i Skedsmo, tett på boligområdet
Gullhaug/Tømte og farlig nær Djupdalen og E6, der skogens ro og trekronenes sus akkompagneres av
suset fra motorvegen. Støyen er heldigvis ikke plagsom der vi skal være. Konkurransen inngår i Eliteserien (Norgescup), A-serien og i grunnlaget for uttak til WTOC 2017 og landskampen (nordisk
mesterskap).
• Samlingsplass og parkering: Merket til samlingsplass og parkering fra krysset Bråteveien/Tømteveien (ca 1.5 km). Parkering ved samlingsplass. GPS-koordinater: N59.9616, E10.9749.
Toalett i telt på samlingsplass. Utendørs kiosksalg og ingen steder å oppholde seg innendørs.
• Kart: Skjettenkollen Nord, utgitt 2017, målestokk 1:3000, ekv 2 m. Kartet er primært laget
for bruk ved presisjonsorientering.
• Tidspost og start: Det er ca 300 m fra samlingsplass til tidspost og tidsstart for alle klasser.
Det er køstart til tidspost med startrekkefølge i henhold til startliste. Første start kl 13.00. Eklassen starter først. Ingen påmeldte i B/N-klassen og klassen er strøket.
På tidspost har E-klassen 6 skjermer og 3 oppgaver, A-klassen har 6 skjermer og 2 oppgaver.
Makstid er 90 sek i E-klassen og 90 sek i A-klassen med 60 sek tidsstraff pr feil i begge klasser.
• Løyper, maksimaltid, terreng: E-løypa er på ca 1.2 km med maksimaltid 108 min. Løypa i
klasse E er delt i to og skrevet ut på to separate ark. Begge arkene ligger i samme plastomslag og deles ut ved tidsstart. A-løypa er på ca 0.7 km, og maksimaltida er 89 min.
Rullestolsbrukere får 10 min ekstra. Det kan være falske poster i A-klassen.
Traséen går i kanten av ei hogstflate på brede stier med fast, men noe ujevnt underlag og en
del kupering. Det er kun lov å bevege seg på de «brune» stiene på kartet med unntak for
postene 3, 4 og 5 i begge klasser, der siktepinnen står på et slep noen meter inn fra
hovedstien. Der skjermer som tilhører andre poster skulle være synlige fra siktepunktet, skal
det ikke være vanskelig å forstå hvilke skjermer som hører sammen. Det er merket med
skillebånd der det kan være tvil.
• Mål: Det er ca 250 m fra mål tilbake til samlingsplass hvor startkortet leveres i sekretariatet.
• Klagefrist: 15 min etter at alle resultater er kunngjort.
• Premiering: etter NOFs regler
• Startkontingent, etteranmelding: E kr 170,-, A kr 120,-. Halv startkontingent for deltakere under
17 år. 50 % påslag ved etteranmelding. Betales kontant ved frammøte eller til Vipps nr 45454 –
NERO (husk å oppgi navn og hva betalingen gjelder). Etteranmelding i klasse E og A er mulig fram
til fredag 12. mai.
• Løpsleder: Alf Stefferud
• Løypelegger: Jan Erik Haug
• Tekn. delegert: Odd Wiik
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