Drøbaksdilten 2019
Drøbaksdilten foregår på kart over: Ekeberg (2 kart), Holt, Seiersten og Slottet alle med
målestokk 1:10000, og ekvidistanse 5 m.
Det er totalt 60 poster Seiersten 1 – 20, Ekeberg 21 – 35, Slottet 36 – 45 og Holt 46 – 60.
Postene henger ute fra 5.mai til 15.oktober.

MERK: Postene på Holt henger ute første etter 10.juni dvs etter viltets
yngletid.
Postene på Slottet kan tas etter 15.mai. Dette etter henstilling fra Viltnemda i
Frogn.
I konvolutten finner du 4 kart og ett kontrollkort.
Postene er ferdig trykket på kartene.
I skogen er postene merket med oransje og hvite skjermer påført postnummer og
kodebokstaver. Noter kodebokstavene i riktig rubrikk på kontrollkortet. Ta kontakt hvis du
mener at en post mangler, eller er feil satt.
Hver post er gitt poeng etter vanskelighetsgrad. Du får gullmerket hvis du klarer 500 poeng,
sølvmerket for 350 poeng og bronsjemerke for 150 poeng. Etter 5 år med gullmerke har du
gjort deg fortjent til bronseplakett, etter 10 år sølvplakett og etter 15 år gullplakett. Hvis du
vil ha merke eller plakett, må du sende inn kontrollkortet etter sesongens slutt og senest 1.
november.
Du kan også registrere posten du har funnet på Internett og få en rask oversikt over hvordan
du ligger an i forhold til merkekravet. Gå inn på webadressen turorientering.no og følg
instruksjonen d
Når du skal på tur, husk å vise hensyn til mennesker og dyr ved ferdsel og ved parkering. Ta
spesielt hensyn til dyre-og fugleliv på forsommeren. Husk båndtvang! Trå varsomt i
plantefelt, og husk at gårdstun, dyrket mark og annen innmark er forbudte områder.
Verken kart eller kontrollkort er vannbestandige. Det er derfor nødvendig å legge dem i plast
for å unngå at de blir ødelagt av fuktighet.
Tid og sted for kveld med utdeling av merker og diplomer blir annonsert i Akershus
Amtstidende. Noter mailadressen din på kontrollkortet så sender vi deg en påminnelse.
Vil du vite mer om Måren OK, som er felles klubb for orienteringsgruppene i Drøbak/Frogn
og Nesodden kan du se vår hjemmeside: http//maaren-ok.org.
God tur! Hilsen DFI Orientering

