Innbydelse pre-o karusell konkurranse 2
Arrangementene i pre-o karusellen er ment som uhøytidelige konkurranser der
deltagerne selv kontrollerer sine prestasjoner. Alle er velkommen uansett om man er
nybegynner, erfaren, ung eller gammel, i rullestol eller gående.
Samtidig med denne konkurransen vil det være klubbmesterskap for Nydalens SK.
Det vil være to løypevalg:
- Utfordrende: A nivå (som kan ha "falske poster").
- Middels: B nivå (uten "falske poster").
o Nybegynnere kan få instruksjon og fint prøve seg på middels.
Tid:
Mandag 21. september.
Det er fri start mellom 17:00 og 18:10
Arena:
Kollbanen. Det er kun lov å ankomme arena fra Minister Ditleffs vei, vist med pil:

Parkering:
Det er gateparkering i området.
Utstyr:
Det eneste du trenger av utstyr er kompass, noe å skrive med, eller noe å lage hull i
stemplingskortet med (eksempelvis stifteklemme). Hvis du vil ha tid, ta med EMITbrikke.
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Påmelding:
På grunn av koronasituasjonen, og utskrift av antall kart og klippekort, ønsker vi
forhåndspåmelding i Eventor i forkant. Om du ikke har bruker i Eventor kan du melde
deg på ved å sende epost til mardaehli@gmail.com.
Startkontingent:
T.o.m. 16 år gratis.
F.o.m. 17 år kr 50,-.
Premiering:
Det blir enkel premiering for karusellen 2020, men fra 2021 er intensjonen å fortsette
tradisjonen fra tidligere med premie til dem som fullfører flertallet av konkurransene.
Koronaretningslinjer:
For hvert arrangement vil det kunne være egne retningslinjer hvis arrangør ser
behovet for dette. Derfor ber vi alle følge med på informasjon som gis i Eventor, og
lese retningslinjene dagen før konkurransen.
Husk at alle skal holde god avstand (minst 1 meter) til andre deltagere utenfor egen
husstand under hele arrangementet.
Pre-o karusellen 2020:
Dato

Klubb

Sted

Link til Eventor for innbydelse til
hvert arrangement
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Ons 09.09.

Østmarka OK og
NERO

Man 21.09.

Nydalens SK

Ons 07.10.

Fet OL

Ekerud
utfartsparkering,
Lørenskog
Kollbanen (nær
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Nordberg kirke)
Pre-o karusell konkurranse 3

Alle arrangement for pre-o finner du også i Eventor.
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