TROLLNATTA 2020
Koll orientering inviterer til Trollnatta lørdag 7. november. Spennende orientering i trygge
omgivelser i den mørke høstnatten. Husk å ta med god lykt!
Sted:

Kollhytta ved Sognsvann i Oslo

Offentlig transport:

T-bane 5 til Sognsvann

Parkering:

På stor parkeringsplass ved Sognsvann, det vil ikke være
parkeringsvakter. Det er merket fra parkering/t-banen til arena, ca.
400 m å gå.

Start, klasser og
løypelengder:

Start i nærheten av arena.

Løype
Trollnatta - kort

Klasse
0-8 år

Lengde
0,6 km

Nivå
N

Målestokk
1:5000

Trollnatta - mellom

6-16 år

1,5 km

N

1:5000

Trollnatta - lang

10-16 år

2,5 km

C

1:5000

Starttid
Fri start 16:30-17:30
og 18:30-19:30
Fri start 16:30-17:30
og 18:30-19:30
Fri start 16:30-17:30
og 18:30-19:30

Løpere i D/H 11-12 som deltar i Sprint X3M cupen:
https://eventor.orientering.no/Documents/Event/25566/1/Informationflyer, må løpe Trollnatta lang for å få gjeldende resultat i cupen.
Siden det per i dag er en begrensning på 200 deltakere i hver
startgruppe, velger løperne ved påmelding hvilken startgruppe de vil
starte i. I Eventor: https://eventor.orientering.no/Events/Show/12690
kan løperne se hvilken startgruppe de starter i.
Dersom myndighetene åpner opp for flere deltakere, vil det kunne bli
endringer i startordningen.
Beskrivelse av løypene:
Trollnatta – kort
Trollnatta - mellom
Trollnatta - lang

Enkel løype, merket med refleks. Ingen tidtaking.
Enkel løype, orientering langs ledelinjer. Tidtaking med EmitTag (Touchfree stempling)
Noe mer krevende løype, men postene ligger i nærheten av ledelinjer.
Tidtaking med EmitTag (Touch- free stempling)

Kart:

Kollmarka, nytegnet 2020. Løypetrykk på vannfast papir.
Kart deles ut på start.

Terreng:

Stort sett lettløpt, småkupert og stifylt nærterreng.

Stemplingssystem:

Tidtaking med EmitTag (Touch- free stempling) i klasse med tidtaking.
Det vil være brikker til utlån. Tapt brikke må erstattes.

Premiering:

T-skjorter til deltakerne i Trollnatta.

Kiosk:

Det er kiosk på arena.

Påmelding:

Påmelding startpulje 1630-1730
Påmelding startpulje 1830-1930
Velg selv hvilken pulje du vil starte i. Dersom puljen er fulltegnet, forsøk
den andre puljen. Mulighet for «venteliste» dersom begge puljer blir
fulltegnet.
Påmeldingsfrist er fredag 6.november kl. 19:00. Husk å angi
brikkenummer eller om det er behov for leiebrikke.

Foreldre / ledsagere:

Alle foreldre, ledsagere og publikum må være påmeldt i klassen
Ledsagere. Det settes en grense på maks antall deltagere og
foreldre/ledsagere på 2 x 200 deltagere. Det er fint hvis en voksen kan
følge flere barn, så flest mulig av de 2 x 200 plassene er ledig for barna.

Etteranmelding:

Dessverre ikke mulighet for etteranmelding grunnet smittevernhensyn.

Påmeldingsavgift:

Trollnatta kr 100,-.
Forhåndspåmeldte faktureres klubbene i etterkant. Deltakere uten
klubbtilknytning betales med Vipps på løpsdagen.

Start- og resultatlister:

På Eventor: https://eventor.orientering.no/Events/Show/12690

Smitteverntiltak:

Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon, skal ikke delta. Dette
gjelder også personer som er i karantene eller isolasjon. Vi gjør
oppmerksom på at arrangementet kan bli avlyst på kort varsel etter
pålegg fra myndighetene. Rammene for løpet kan også bli endret i tiden
frem til løpet. Vi ber om at alle deltakere leser gjennom «Veileder for
lokale orienteringsløp» (se vedlagte dokument).
På grunn av Korona-pandemien er det sterkt redusert servicetilbud på
arena. Det deles ikke ut strekktidslapper, og vi oppfordrer alle til å
oppholde seg minst mulig på arena. De som ikke er registrerte
deltakere, ledsagere, publikum eller funksjonærer, kan ikke oppholde
seg ved start, mål eller på arena.
Alle i første startpulje må forlate arenaen senest 18:15. Ingen i andre
startpulje får møte opp på arenaen før 18:15, og alle i andre startpulje

må forlate arenaen før 20:15. Start gjerne tidlig i puljen din, så slipper
du å få dårlig tid.
Løpsleder:

Heidi Tronbøl, tlf. 98816821, e-post: heidi.tronbol@gmail.com

Løypelegger:

Asgeir Lium

Informasjon:

På www.trollnatta.no og
https://eventor.orientering.no/Events/Show/12690

Velkommen til Trollnatta 2020!

