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INFO

Onsdager
19. april
26. april
3. mai
10. mai
24. mai

Østmarka orienteringsklubb inviterer
for 4. år på rad til orienteringsparkløp i
Rådhusparken i Lørenskog.
Det vil være fem løp (19.4, 26.4, 3.5, 10.5
og 24.5) og premie til alle som fullfører tre
løp. Møt opp i gode klær og sko.

◆ Du trenger ikke kunne orientering

Orienteringskarusell
i rådhusparken
Lørenskog

for å delta
◆ Det er lov å løpe flere sammen

Bli med du også!

(felles tidtaking)
◆ Det er fri starttid
(mellom 18:00 og 19:00)

Hvor er det?

◆ Det er ikke vanskelig
◆ Foreldre/foresatt kan følge med rundt

Oppmøtested er ved

◆ Nødvendig opplæring blir gitt før start

Rådhuset i Lørenskog.

◆ Det er salg av kaker og kaffe

Se etter flagg med

◆ Det er tidtaking

Østmarka

◆ Premieutdeling etter siste løp

Orienteringsklubb.

◆ Det er flere klasser/løypelengder

Parkering ved Rådhuset.

Påmelding gjøres på deltager.no/park2017

Deltakeravgift 300 kr, (150 kr for medlemArrangeres for 4. året på rad. I 2016 var det over 150 deltagere i alderen 5-14 år. Det
mer i Østmarka OK), det er 50 kr i rabatt
er to løypelengder å velge mellom og mulig å bytte mellom de forskjellige løpene, det
per pers for ytterligere deltagere fra
er enkle løyper og det er mulighet for enkel opplæring før start, mor eller far kan også
samme familie.
følge med rundt. Det er start mellom 18:00 og 19:00 og du velger selv når du vil starte.
Resultater finner du på
I løpet benyttes elektronisk tid tagning så alle får sin løpstid og mulighet til å sammenwww.ostmarkaok.no.
Orienteringsparkløp
i Rådhusparken
ligne med kompisen.

Det er premie til alle som deltar på 3 eller
flere løp, første gangen får man bronse,
så sølv og gull etter tredje karusell. Etter
løpet er det mulighet til å kjøpe, kake,
frukt og kaffe, for litt påfyll av energi.
Rådhusparken er et flott område for å
få en introduksjon til orientering, det er
oversiktlig, enkelt å orientere med mange
store detaljer å orientere etter. Løypene i
rådhusparken er enkle, det trengs ingen

kunnskaper om orientering for å delta,
hverken fra barn eller foreldre, alle får
mulighet til å studere løypa på forhånd og
enkel opplæring før man starter.
Vi ser at barn som har deltatt tidligere
dukker opp igjen på neste runde av
karusellen, og at stadig flere også synes
det er gøy og utfordrende å løpe alene.
Alle som deltar i karusellen kan også
delta på andre treninger og arrangement-

påmelding
blir
registrert som
Østmarka orienteringsklubbVed
inviterer
for tredje år på
radman
til
Orienteringsparkløp i Rådhusparken
medlem i Østmarka orienteringsklubb, og
i Lørenskog. Det vil være fem løp (13.4, 20.4, 27.4, 4.5 og 11.5) og premie til
har.
alle som fullfører tre løp. Møt
oppogså
i gode klær
og sko.
kan
delta
på andre treningstilbud

er som Østmarka orientering klubb
Dette er et tilbud mange av barna har
i regi av klubben. Man er da dekket av
• Du trenger ikke kunne
orienteringforsikring.
for å delta
benyttet seg av, og interessen for sporten
klubbens
Dette medlemskapet
• Det er lov å løpe flere sammen (felles tidtaking)
har vært sterkt økende de siste årene. • Det er fri starttid (mellom
medfører
18:00 ogingen
19:00) dugnadsplikt. Ordinært
På høsten arrangeres det karusell i
Marikollen i Rælingen.

•
•
•
•
•
•
•

Det er ikke vanskelig,
medlemskap
Foreldre/foresatt kan følge med rundt
Nødvendig opplæring blir gitt før start
Det er salg av kaker og kaffe
Det er tidtaking
Premieutdeling etter siste løp
Det er to klasser/løypelengder
- kort løype ca 1,0 km
- lang løype ca 1,5 km
- det er lov å bytte løypelengde

koster 650 kr pp.

Spørsmål?
Kontakt Jørn Mjøster, mobil 99 70 87 82,
mjoster@hotmail.com, eller
Svein Otterlei, mobil 95 12 00 70,
sveinotterlei@yahoo.com.

Hvor er det?
Oppmøtested er ved
Rådhuset i Lørenskog.
Se etter flagg med Østmarka
Orienteringsklubb.
Parkering ved Rådhuset.

I fjor var det over 150 deltagere
i alderen 6-14 år på løpene.
Velkommen til vårens park
o-karusell løp!

