NITTEDAL
Ni-nitti-Nittedal 20.juni 2020
Vi starter årets Ni-Nitti-Nittedal noe forsinket med et poeng løp i forbindelse med Skautur’n sin
kaffepost på Ørfiskedammens østside. Ca. 2000 meter fra utfartsparkeringen på Sørli. Fleksibel start
er mellom 12 og14.
Alle deltakere må registrere seg ved å melde seg på i Eventor på forhånd, kø ved sekreteriatet skal
ikke forekomme. (For de helt nye uten bruker i Eventor kan det meldes på ved ankomst (på grunn av
smittevernhensyn må alle være registrert). Kryss av for leiebrikke hvis du ikke har brikke.

Løpsinformasjon for Grønn (N-nivå)
Postene 11 til 19 ligger ved sti. Også postene 21, 22, 21 og 27 ligger ved sti. Flere andre poster ligger
like ved sti. Oppgavene er å ta flest mulig poster i løpet av 45 minutter. Postene 21-28 teller dobbelt
så mye som postene 11-19. Runden som inneholder 11-19, 21 og 27 er på 1,8km i luftlinje.
Dersom du benytter mer enn 45 minutter, vil antall poster /dobbeltpoeng-poster reduseres med 1
postpoeng pr påbegynt minutt.
Eksempel: Snurre Sprett klarer runden 11-19 , 21 og 27 men kommer i mål etter 45 minutter og 30
sekunder. Han har klart 9 poster og 2 dobbeltpoengposter, men må trekke fra 1 post fordi han brukte
mindre enn et minutt ekstra. Han får derfor 12 tellende poster.
Stempling på postene: EMIT brikker benyttes. Kryss av for leiebrikke hvis du ikke har brikke.
Opplæring i bruk av kart og kompass kl 12.

Løpsinformasjon for alle andre klasser
Oppgaven er å ta flest mulig poeng i løpet av 45 minutter. Postene gir følgende poeng:
Post 11-19: 1 poeng
Post 20-28: 2 poeng
Post 30-36: 3 poeng
Post 40-45: 4 poeng
Post 52-55: 5 poeng
Post 60-62: 6 poeng
Dersom du benytter mer enn 45 minutter får du 1 poeng i fratrekk for hvert påbegynt minutt.
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