Geilo 3-dagers
3 dager med høyfjells o-løp
En helg i kremterreng og spennende opplevelser
Geilo IL og Tunhovd IL ønsker med dette velkommen til Geilo 3dagers 17.-19.juni 2022.

Program
Fredag: Start fra kl.19:00. N- og åpne klasser fri start fra kl 18:00.
Sprintorientering med målgang i Geilo sentrum. Et helt nytt sprintkart
etter kartnorm ISSprOM2019-2 i målestokk 1:4000 er utarbeidet. Ca
80 % asfalt.
Lørdag: Start fra kl. 11:00. N- og åpne klasser fri start fra kl 10:00.
Mellomdistanse i et av Norges fineste orienteringsterreng i Tunhovd.
Åpen furuskog og mosebunn venter!
Søndag: Start fra kl. 11:00. N- og åpne klasser fri start fra kl 10:00.
Arrangementet avsluttes med mellomdistanse der samlingsplass og
målgang blir ved Geilo skistadion. Lettløpt terreng med tidvis krevende
orientering.

Lettløpt – magisk skog på Tunhovd

Kartutsnitt mellomdistanse Geilo

Påmelding
Påmeldingsfristen settes til 10. juni kl. 23.59 og påmeldingen vil være
åpen fram til den tid. All påmelding via Eventor.
Ved påmelding angis Emit brikkenummer, løpere som ikke har egen
brikke tildeles leiebrikker. Brikkeleie er kr 50,- per løp.
For åpne klasser er det mulighet for direktepåmelding på arenaen.

Påmeldingskontingent
- Deltakere til og med 16 år:
Kr. 525,- for 3 løp eller kr. 175,- per enkeltløp.
- Deltagere fra og med 17 år:
Kr. 750,- for 3 løp eller kr. 250,- per enkeltløp.
Betalingsløsning for løpere fra utenlandske klubber kommer.

Premiering
 Alle som fullfører i aldersklasser opp til og med 12 år, N1-åpen,
N2-åpen 9-16 og B- og C-åpen 10-16 premieres på hvert løp.
 Klassevinnere i D/H 13-14 og D/H 15-16 år premieres på hvert
løp. I tillegg premieres 1/3 av antall startende i
sammenlagtkonkurransen.
 I ordinære klasser fra 17 år og oppover premieres 1/8 av antall
startende i sammenlagtkonkurransen.
 Ingen premiering i AL, AK, B-åpen 17-, C-åpen 17- og N2-åpen
17-.
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Ordinære
klasser
H19-20, H21D19-20
D21H17-18
H40D17-18
D40H15-16
H50H60D15-16
D50D60D70
H70D13-14
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Åpne klasser

AL-åpen

Fredag
Sprint
2,7 km
2,4 km

Løypelengder
Lørdag
Søndag
Mellom Mellom
6,1 km
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5,2 km
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4,4 km
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AK-åpen
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C-åpen 10-16
C-åpen 17N2-åpen 9-16
N2-åpen 17N1-åpen
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For klassene D/H 13-14 og D/H 15-16 år inngår løpet lørdag 18.6 i
Buskerud o-krets sin PwT-Cup.

Arenaer
Fredag:
Samlingsplass i amfiet i Geilo sentrum. Det er gratis parkering i Geilo
sentrum. Ingen mulighet for lagstelt.
Fasiliteter
 Toalett
 Kiosk
 Salg av o-utstyr
 Småtroll

Ca 400 meter til start for alle løyper.
Lørdag:
Løpet går i Tunhovd ca 40 km fra Geilo, nærmere veibeskrivelse
kommer i PM. Gratis parkering på eget område like ved samlingsplass.
Fasiliteter:
 Toalett
 Kiosk med grillmat
 Salg av o-utstyr
 Småtroll
 Barnepass
 Mulighet for bading

Ca 500 meter til start for alle løyper.
Søndag:
Samlingsplass på Geilo skistadion. Gratis parkering på området.
Fasiliteter:
 Toalett
 Kiosk med grillmat
 Salg av o-utstyr
 Småtroll
 Barnepass
 Garderober med dusj i Geilohallen

Løype 1-5 har ca 1800 m til start, løype 6-9 ca 600 meter.

Overnatting
Vi har inngått avtale med de tre hotellene Vestlia Resort, Highland
Lodge og Bardøla Høyfjellshotell om gode priser for deltagere på
arrangementet.
Ved å oppgi koden GEILOIL ved bestilling av overnatting får deltagere
på Geilo 3-dagers rabattert pris helgen 17.-19. juni.
Hotellene tilbyr mange ulike overnattingsmuligheter, gå inn på
hotellenes respektive onlinebooking for bestilling og mer informasjon:
Vestlia Resort Online Booking
Bardøla Høyfjellshotell Online Booking
Highland Lodge Online Booking

Ellers finnes det et utvalg andre overnattingsmuligheter i Hol
kommune, se www.geilo.no for ulike alternativer.

Andre aktiviteter
På Ustaoset, 10 km fra Geilo, holder den lille aktivitetsbedriften
Vinternatt til. Vinternatt legger til rette for friluftsliv for alle
aldersgrupper, i tillegg drives det helårs badeklubb og en mobil badstue
som kalles «Skarveegget». Dersom noen ønsker å benytte dette tilbudet
under Geilo 3-dagers så ta kontakt med Hilde Karlsen i Vinternatt. Se
Vinternatt | Facebook for mer informasjon.
Geilo er en helårsdestinasjon, nasjonalparklandsby og naturlig
innfallsport til Hallingskarvet- og Hardangervidda nasjonalpark. Her
finnes et utall turmuligheter både korte utflukter og mer krevende turer
i høyfjellsterreng.
Samtidig kan Geilo og reiselivsbedriftene by på et stort antall andre
aktiviteter som fiske, rideturer, rafting osv. I Geilo sommerpark finner
du aktiviteter som høydepark, sommerheis, Zipline, Frisbeegolf,
pumptrack, downhill sykling og et rikt utvalg sykkelstier. Her er det
utfordringer for både barn og voksne!
Se www.geilo.no for mer informasjon om hvilke muligheter som finnes.

Se oppdateringer i foreløpige PMer for arrangementet i Eventor

Arrangører
Geilo IL – Kyrre L. Sataøen
Tlf. 900 59 384. E-post: kyrre.sataoen@hotmail.com
Tunhovd IL – Owen Jarvis Westergård

