Invitasjon – Løten mølles høstløp 2020!

Hvordan kommer jeg dit:

For 7. år på rad arrangerer vi Løten mølles høstløp.
Løpet foregår i jomfruelige omgivelser, nærmere
bestemt ved Geitholmsjøen i Løten. Terrenget er
svært variert, og kan gi noen spennende utfordringer.
Det er utarbeidet helt nye kart for området.

Veien til samlingsplass er
merket fra Løten sentrum
imot Rokosjøen. Ta av til
høyre i Veakrysset og videre
forbi skytterbana i Løten.
Hold til venstre i
Voldmokrysset, og følg
skogbygdaveien til du ser
merket avkjørsel til høyre
ned Damveien og inn til
Geitholmsjøen.

Løpet går av stabelen Lørdag 24. oktober, start
klokken 11.00.
Invitasjonen vil bli lagt ut på diverse hjemmesider, og
det er mulig å melde seg på Eventor.

Grunnet coronasituasjonen vil det ikke bli servert pølser, kaker og kaffe.
Klassevinnerne blir premiert med gavekort!
Påmelding: https://eventor.orientering.no/Events/Show/13728 eller
påmelding til adm1@loten-molle.no innen torsdag 22. oktober kl 24.00. Husk å oppgi
løype: Gørstutt 1,5 km, stutt 2,5km, millom 3,5km og lang 4,5km.
Løpet er sponset av Løten mølle AS, og er kostnadsfritt for deltakerne!
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