
  

Bli med på park o-karusell 
i Marikollen i Rælingen! 

Det er 4 løp med premie til alle som deltar på 2 løp.  

Vi starter på FOLKEHELSEDAGEN søndag 31.8 kl. 12-15 i 

Marikollen. Deretter onsdag 3.9, 10.9 og 17.9 kl. 18-19. 

Velkommen! 



Park o-karusell i Marikollen      

Østmarka orienteringsklubb inviterer til park orienterings-
karusell i Marikollen i Rælingen. Det vil være 4 løp, start 
søndag 31.8 kl. 12-15 (folkehelsedagen), deretter onsdag 3.9, 
10.9 og 17.9 kl. 18-19. Premie til alle som fullfører 2 løp. Møt 
opp i gode klær og sko, ta med kompass om du har. Ellers får 
du låne det du trenger av oss. 
 

 Du trenger ikke kunne orientering for å delta 

 Det er lov å løpe flere sammen 

 Det er fri starttid 

 Det er ikke vanskelig 

 Foreldre/foresatt kan følge med rundt 

 Nødvendig opplæring blir gitt før start 

 Det er tidtaking om du ønsker 

 Premieutdeling etter siste løp 
 

Klasse Løypelengde  
Lett  Ca. 1,3 km  

Medium Ca. 1,8 km  
 
Påmelding gjøres på deltager.no/marikollen 
Deltakeravgift 200 kr, 50 kr i rabatt per pers for ytterligere 
deltagere fra samme familie. Påmeldingsfrist 09.09.2014. 
 
Etteranmelding kan gjøres ved fremmøte eller på mail 

mjoster@hotmail.com, mot et tillegg på 100 kr. Resultater 

finner du på www.ostmarkaok.no.  
 
Ved påmelding blir man registrert som medlem i Østmarka orienterings klubb, 
og kan også delta på andre treningstilbud i regi av klubben. Man er da dekket av 
klubbens forsikring. Dette medlemskapet medfører ingen dugnadsplikt. 
Ordinært medlemskap koster 650 kr per pers.  

mailto:mjoster@hotmail.com
http://www.ostmarkaok.no/


 
   

Første løp er søndag 31. august (FOLKEHELSEDAGEN), start 

fra kl. 12-15.  Deretter er det løp tre onsdager (3., 10. og 17. 

september) med start mellom kl. 18-19. Premieutdeling 17. 

september i Marikollen klubbhus etter løpet.  

Hvor er det? 
Oppmøtested ved brua inn til lysløypa og 

ved enden av fotballbanen. Se etter 

Østmarka Orienteringsklubb flagg.  

Første løp ved Østmarka OK sin stand på 

folkehelsedagen. 

Rådhuset 

Marikollen 



www.ostmarkaok.no 

 
 

 
 
 
 
 

Orientering er enkelt, morsomt og utfordrende 


