Innbydelse HULDERTRAMPEN
Vi feirer at Huldertrampen er 50 år og Norges orienteringsforbund 75 år ved å ha RETROHULDERTRAMPEN. Det innebærer at vi oppfordrer alle til å løpe i de eldste o-klærne de har i år. Finn
fram platekompasset og klubbens eldste overtrekksjakke. Vi premierer det beste antrekket. I tillegg
får alle en liten overraskelse når de kommer i mål.
Som en bonus er det samme løypelegger i år som for 50 år siden! Vi kan ikke love like lange løyper
som den gang, men det blir som vanlig en uhøytidelig sesongavslutning i Mosjømarka.
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Flystripa i Mosjømarka. Taket på den vanlige samlingsplassen blåste av gårde i sommer, og det
foregår reparasjonsarbeid per dags dato. Samlingsplass vil derfor være utendørs i år.
På Eventor eller på mail til mariusoie1(at)gmail.com
Påmeldingsfrist er 28.oktober 23.59. Etteranmelding mulig frem til 30.oktober 23.59.
Ingen etteranmelding ved personlig oppmøte på samlingsplass.
Ca. 18km – HULDERTRAMPEN, Hulder herrer og Hulder damer
Ca. 9km – PYSEHULDER, Pyse herrer og Pyse damer
Ca. 4-5km – MINIHULDER, (B/C-nivå)
Mini herrer og Mini damer (over 17 år)
Mini gutter og Mini jenter (til og med 16 år)
Løypelengder er foreløpige, og det kan bli mindre endringer.
Mosjømarka
Terrenget i alle løypene er småkupert, stedvis detaljrikt og til dels meget lettløpt. Vekslende
mellom åpen skog, hogstflater og tett ungskog av ulik alder. Kartet er delvis revidert med nye
hogstfelt fortløpende, senest i august.
Hulder herre og dame, Pyse herre og dame, Mini herre og dame: Kr. 150,-. Mini gutt og jente: kr.
70,-. Klubbene faktureres i etterkant.
Fellesstart klokka 11. Starten vil gå på område med god plass slik at vi kan overholde
avstandsreglene.
Det blir på grunn av dagens situasjon ingen mat-/drikkestasjon underveis i løpet, og ingen
løperdrikke etter målgang. Vi oppfordrer alle som trenger det til å ta med seg eget drikkebelte
underveis i løpet.
Arve Smestad
Premie til alle løpere i Mini gutter og Mini jenter. Premiering til vinnerne, samt uttrekkspremier i
øvrige klasser. Premier deles ut fortløpende og ikke som vanlig.
Våtklut.
Ingen kiosksalg.
Vil bli lagt ut på eventor noen dager før løpet
Avgjørelse om evt avlysning pga værforhold, smittesituasjon eller annet vil publiseres på lotenol.no,
skrives øverst på arrangementssiden på Eventor, og det vil sendes melding til alle påmeldte
deltakere gjennom Eventor senest kvelden før løpet.

