INNBYDELSE TROLLNATTA 2022
Koll orientering inviterer til Trollnatta lørdag 5. november. Vi byr på spennende og stemningsfull
orientering i trygge omgivelser i den mørke høstnatta. Husk å ta med oppladet 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 med rød/hvite bånd fra parkering/t-banen til arena, ca. 500 m
å gå
Start i nærheten av arena.

Starttid, klasser og
løypelengder:
Løype
Trollnatta kort

Klasse
0-8 år

Lengde
600 m

Nivå
N

Målestokk
1:5000

Trollnatta
mellom
Trollnatta lang

6-16 år

1,5 km

N

1:5000

10-16 år

2,5 km

C

1:5000

Starttid
Fri start 16:3018:30
Fri start 16:3018:30
Fri start 16:3018:30

Beskrivelse av løypene:
Trollnatta
Enkel løype, merket med selvlysende ballonger.
kort
Ingen tidtaking
Trollnatta
Enkel løype, orientering langs ledelinjer.
mellom
Tidtaking med EmitTag (Touch free stempling)
Trollnatta
Noe mer krevende løype, men postene ligger i
lang
nærheten av ledelinjer. Tidtaking med EmitTag
(Touch-free stempling)

Kart:

Kollmarka, nytegnet 2020. Kartet følger ISOM 2017 (altså ikke
sprintnorm). Løypetrykk på vannfast papir.

Terreng:

Området er et mye brukt nærterreng, og det kan finnes stier som ikke er
tegnet inn på kartet.
Postbeskrivelsene er trykket på kartet.
Stort sett lettløpt, småkupert og stifylt nærterreng

Stemplingssystem:

Tidtaking med EmiTag (Touch- free stempling).
Stemplingsenhetene skal ikke berøres. EmiTag føres over platen med
avstand 20 - 40 cm. Kontroller at emiTag blinker.
Det vil være brikker til utlån. Tapt brikke må erstattes

Påmelding:

Etteranmelding:

Påmelding i Eventor.
Påmeldingsfrist er fredag 4.november kl. 19:00. Husk å angi
brikkenummer eller om det er behov for leiebrikke.
Trollnatta kr 125.
Betaling med Vipps på løpsdagen. Vipps nr: 135081.
Det er mulighet for etteranmelding på area.

Start- og resultatlister:

Start- og resultatlister i Eventor.

Kiosk:

Det er kiosk på arena. Betaling kun med Vipps.

Løpsleder:

Marte Braathen, tlf.928 22 534 , epost: braathenmarte@gmail.com

Løypelegger:

Tobias Tronbøl Lium

Informasjon:

Mer informasjon om løpet finnes i Eventor.

Påmeldingsavgift:

Velkommen til Trollnatta 2022!

Støttespillere:

