PM TROLLNATTA 2017
IL Koll o-gruppa inviterer til Trollnatta og Natt-O-Toget lørdag 4. november.
Arena:
Parkering:

Kollhytta (se arenakart).
Sognsvann t-banestasjon. Merket fra stasjonen med merkebånd. Cirka 500 meter å
gå. Ta toget! Vi oppfordrer til kollektivtransport, spesielt NSB Gjøvikbanen.
Påmelding: I Eventor: http://eventor.orientering.no/Events/Show/8024, på trollnatta.no eller på
stedet. Etteranmeldingsfrist i Eventor: lørdag 4. november kl. 14.00. Etter dette skjer
all påmelding på arena. Alle løper med tidtakerbrikke utenom Troll-Kort.
Tidtakerbrikke kan lånes av Koll. Innlevering ved målgang.
Deltakeravgift:Betaling for alle som ikke er medlem av en norsk orienteringsklubb kontant på
stedet. Påmeldingavgift 100 kr. Vi tar Vipps til 135081 eller cash. Tenk på batteri og
kulda! Faktura ettersendes norske o-klubber etter løpet.
Klasse:

Lengde: MåleBeskrivelse:
stokk:
Troll-Kort
500 1.2000 Enkel løype, merket med refleks.
meter
m
Ingen tidtaking.
Troll-Mellom
1,5
1.5000
Løype for de som har løpt litt
kilometer m orientering. Det er merket med hvite
bånd fra start til første post, for å få
en god start, på et ikke så lett strekk.
Troll-Lang
2,0
1.5000
Løype for de som har løpt
kilometer m
orientering.
Natt-O-Toget
3,6
1.7500 Fellesstart for alle. Her er det bare å
D13-14
kilometer m henge seg på! Løypa er lagt i lettløpt
D15-16
terreng med mye stier. Postene har
H13-14
middels vanskelighetsgrad.
H15-16
Samløping:
Start:
Terreng:

Salg:
Premiering:
Vask:
Kart:
Poster:

Start:
Fri start mellom 16.30 og
18.00
Fri start mellom 16.30 og
18.00
Fri start mellom 16.30 og
18.00
Fellesstart 18.15
Ingen gafling.

For deltakere som ikke har erfaring med å løpe nattorientering anbefales det å
løpe sammen med en eller flere/i følge med en voksen. Det er også tillat for alle
andre å løpe sammen, også i Natt-O-Toget.
100 meter nord for arena.
Småkupert Nordmarksterreng med stier. Noen mindre stier er ikke tegnet inn på
kartet. Stort sett grei løpsbarhet. Stedvis glatt i terrenget. Vær varsom! Løypene vil
gå på noe trafikkerte veier, 100-200 meter. Vær oppmerksom på biltrafikk, det er
satt ut trafikkvakter. Gjelder ikke Troll-Kort.
Salg av kaker og frukt, kaffe og saft. Vi tar Vipps og cash. Vippsnumer: 135081.
Premier til alle utdeles etter målgang. Ekstra premier til de tre beste i hver klasse i
Natt-O-Toget. Det er meget fine uttrekspremier.
Våtklutmedtoden. Toalettet på Kollhytta kan benyttes.
Utsnitt av NSKs kartbase 2017. Kartene for de tre korteste løypene ligger i Eventor.
Postene er merket med egen refleks og skjermer med diagonale reflekser. Se bilde. I
Troll-Mellom og Troll-Lang henger stemplingsenhetene på snor. I Natt-O-Toget er det
stemplingsbukker. Vis hensyn!

Resultater:

Online resultater. Link til liveresultater fra trollnatta.no og Facebook. Vi gjør
oppmerksom på at liveresultatene er uoffisielle og diskvalifikasjon er missvisende.
Startnummer: Alle løper må bære startnummer for å kunne starte. I Natt-O-Toget skal løpere bære
startnummer i henhold til startlisten. Startnummer deles ut ved
påmelding/sekteriat. Løpere i Troll-Mellom, Troll-Lang får kart og startnummer her.
Varme:
Kollhytta, Reisa-telt og bål nord for Kollhytta kan benyttes.
Info Natt-O-Toget: I Natt-O-Toget er det et område som er skarvert med lilla, det er forbudt å
løpe gjennom. Rekkefølgen i mål vil avgjøres ved passering av målstrek. Husk
stempling på målbukk. Kartene til Natt-O-Toget deles ut i start-øyeblikket.
Løpsleder: Erik Borg Tlf: 930 11 422 - Løypelegger: Johan Lunde
Løypekontrollør: Tore Kjølseth – Teknisk delegert: Trude Fixdal

E-post: orientering@koll.no
Web: www.Trollnatta.no

Facebook og Instagram: @trollnatta.no
Twitter og Snapchat: @trollnatta

