
OL Toten Troll 

INNBYR TIL NÆR-LØP I SKIORIENTERING 12. OG 13. DESEMBER 2021 

 
Løpet vil bli avholdt i henhold til NOF’s til enhver tid gjeldende regler for arrangement i «Koronatiden» . 
Alle løpere pålegges å gjøre seg kjent med reglene før påmelding og forholde seg til myndighetenes 
generelle anbefalinger.  

Arena/parkering: Samlingsplass blir antagelig ved den gamle matstasjonen på Birkebeinerløypa. Merket 
fra Sjusjøen langrenns-arena. En kan parkere ved Sjusjøen langrenns-arena, husk å betale 
parkeringsavgift. 
 
Start: 
Lørdag og søndag starter landslaget mellom 1100 og 1130, de resterende mellom 1130 og 1230. 
 
Løyper og klasser:   Lengde lørdag  Lengde søndag 
N-åpen, D/H11-12   2.0 km   2,5 km 
D/H13-14, D60, D/H70, AK åpen 2.5 km   3.5 km 
D15-16, D40, D50, H60  3.0 km   4.0 km 
D17, H15-16, H40, H50, AL åpen 3.5 km   5.0 km 
H17      4.0 km   7.0 km 
Endelig løypelengde kan avvike +/- 20% pga. snøforhold. 
 
Kart: Målestokk lørdag: 1:5000, søndag: 1:7500 
Terreng: Mest åpent myrlendt fjellterreng med spredt gran og bjørkeskog. Moderat kupering. 
Løyper: Mest scooterspor og noe maskinkjørte løyper. Fordelingen er avhengig av snøforholdene. 
 
Kvitteringssystem: Emit touchfree.  
Påmelding med personlig EmiTag. Påmeldte uten egen EmiTag får tildelt leiebrikke. Pris for leie kr 50,- 
uavhengig av om en går ett eller to løp. Tapt EmiTag faktureres løperens klubb med kr 600,-. 
 
Kartstativ: Et begrenset antall kartstativ er tilgjengelig for utleie, dette bestilles ved påmelding. 
Utleiepris er kr 50,- uavhengig av om en går ett eller to løp. Tapt kartstativ faktureres løperens klubb 
med kr 500,-. 
 
Påmelding: Online påmelding gjøres i Eventor. Ordinær påmeldingsfrist onsdag 9.des kl. 23:59. 
Etteranmelding i Eventor innen fredag 11.des kl 23:59. Etter dette på sms til 41418627, eventuelt på 
arena løpsdagen forutsatt ledig kart.  
 
Startkontingent: 
D/H t.o.m 16 år: kr 150,-. Øvrige klasser D/H f.o.m 17 år: kr 200,-. 
Etteranmelding: + 50% (ikke tillegg for N-åpen, AK åpen, AL åpen og D/H 11-12). 
 
Start-/resultatlister: Legges ut på www.eventor.no, ingen resultater på arena. 
Avlysning: Hvis dårlige snøforhold tas det avgjørelse om avlysning/flytting tirsdag 8. desember. 
 
Løpsleder: Kjersti Småstuen, 41418627, kjersti.smastuen@online.no 
Løypelegger: Erlend Slokvik, 91100034 
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