INNBYR TIL UHØYTIDELIG
”SESONGAVSLUTNING”
LØRDAG 29. OKTOBER 2016

LØPSOPPLYSNINGER:
FRAMMØTE:

Moelven Løten AS (tidligere Rokosjøen Sag), merket fra
Rokosjøvegen i Veakrysset (mot Rokosjøen camping). Kort
avstand fra parkering.
PÅMELDING:
På internett via Eventor eller på mail til Kristian Storsveen,
e-post: ks@georaad.no tlf: 900 43 985
Påmeldingsfrist er onsdag 26. oktober kl. 23.59. Mulighet for
etteranmelding fram til løpsdagen kl. 10.00 så lenge vi har
påtrykte kart. Husk å oppgi brikkenummer ved påmelding.
LØYPER/KLASSER: Ca. 19 km – HULDERTRAMPEN, Hulder herrer og Hulder
damer
Ca. 10 km – PYSEHULDER, Pyse herrer og Pyse damer
Ca. 4,5 km – MINIHULDER, (B/C-nivå)
Mini Herrer og Mini Damer (over 17)
Mini gutter og Mini jenter (opp til og med 16)
(Vi tar forbehold om mindre justeringer)
KART / TERRENG: HULDERTRAMPEN:
Mosjømarka Øst målestokk 1:15 000, ekv. 5 m.
Utgitt: 2013 noe revidert 2015
PYSEHULDER:
Mosjømarka Øst målestokk 1:12 500, ekv. 5 m.
Utgitt: 2013 noe revidert 2015
MINIHULDER:
Mosjømarka Øst målestokk 1:7 500, ekv. 5 m.

EKT

Terrenget i alle løypene er småkupert, stedvis detaljrikt og til
dels meget lettløpt. Vekslende mellom åpen skog, hogstflater
og tett ungskog av ulik alder. Noe hogst har foregått etter
kartet ble utgitt og er ikke korrigert inn på kartet.
Det blir benyttet EKT.

STARTAVGIFT:

START:
MATSTASJON:

LØYPELEGGER:
PREMIERING:

Hulder herre og dame, Pyse herre og dame, Mini herre og
dame: Kr. 100,-.
Mini gutt og jente: kr 50,-.
Klubbene faktureres i etterkant.
Minihulder/Huldertrampen/Pysehulder: Kl. 11.00
600 meter til start langs vei. Fellesstart
Det er matstasjon i Hulder og Pysehulder med drikke, banan
og rosiner. I Hulder er det 2 matstasjoner og i Pyse og mini er
det 1 matstasjon.
Herman Bakke
Premie til alle løpere i Mini gutter og Mini jenter. Premiering til
vinnerne, samt noen uttrekkspremier i øvrige klasser.

VASK / OMBYTTE:

Våt klut. Samlingsplass er inne i oppvarmet hus (hall).

KIOSKSALG
PM
EVT. AVLYSNING:
BANKETT:

På samlingsplass.
Vil bli lagt ut på http://lotenol.no 1 uke før løpet.
Avgjørelse om eventuell avlysning, se http://lotenol.no
For andre året arrangeres det bankett på Løiten Skytterhus
kl. 19.00.
Det serveres gryterett fra Bakken Øvre med tilbehør.
Kr. 250,- pr. person inkl. 1 drikkeenhet.
Drikke utover dette ordnes av hver enkelt.
HUSK: Påmelding i Eventor som egen tjeneste. Den
benyttes sjøl om du bare skal på bankett.
Vi ønsker alle over 18 år velkommen til en sosial kveld etter
årets Huldertramp.

Velkommen til Huldertrampen 2016

