Vardfjelløpet
30. mars 2014
15 og 25 km i klassisk stil
Vardfjelløpet inngår som et av løpene for å vinne
EGGEN-medaljen.
De andre to er Femundløpet og Femundrittet.
Start:

Sølen Alpinsenter, Sølenstua
Fellesstart alle klasser kl 11.00

Mål:

Ved samfunnshuset på Drevsjø (Fjellvang)

Startkont: Ved påmelding senest 29.03.14 kr 300,Etteranmelding inntil en time før start: kr 400,Engangslisens kr 130,- for aktive 27-70 år
Engangslisens kr 50,- for aktive 15-26 år
Trimklasse kr 50,- fra fylte 13 år
Klasseinndeling:
Norges Skiforbund regel 381 for turrenn
Påmelding: Online påmelding. (åpner senere, mer info kommer)
Kontaktperson: Kjell Erik Joten tlf: 40 46 11 34
Startnummer:
Utdeles ved start fra kl 09.00
Matstasjoner:
Det er to matstasjoner. I Gløtvola etter 8 km
Og i Sørjota etter 18 km.

Transport: Det går buss fra Drevsjø (samfunnshuset)
Til start kl 09.00.
Bussen frakter bagasje tilbake til Drevsjø
Dusj:

For menn i samfunnshuset (ved mål)
For damer på Drevsjø camping.
Arrangøren sørger for transport.

Premiering:
Premieutdeling i samfunnshuset umiddelbart etter rennet.
1/3 premiering i alle klasser (Brukskunst fra Engerdal).
Vandrepokal til raskeste dame og herreløper.
I tillegg trekkepremier på startnummer uavhengig av klasse.
Utmerkelser etter hvert 5. år. Sølvmerke etter 1. år. Diplom.
Eggenmedaljen:
Alle som deltar i Vardfjelløpet, Femundløpet og Femundrittet
samme kalenderår kan kjøpe Eggenmedaljen for kr. 100,-.
Løypebeskrivelse:
Lett småkupert, terreng de første 8 km til matstasjonen i Gløtvola.
Deretter stiger det jevnt i ca 4 km til toppen av Vardfjellet.
Fra toppen blir det rask utforkjøring et par km og deretter slakt
nedover til matstasjon i Sørjota etter 18 km.
Fra matstasjonen til mål er det småkupert terreng.

Trim:
Start:

25 km: Sølen alpinsenter, Sølenstua. Start fra kl 09.30 – 10.30
15 km: Gløtvola, Trøan gård. Start fra kl 09.30 – 11.00

Mål:

Samfunnshuset på Drevsjø. Alle trimmere må være i mål senest kl.
13.30for å bli registrert.

Påmelding/betaling:
Ved start i Gløtvola eller Sølenstua. Startavgift kr 100,-.
Familie kr 300,Engangslisens kr 50,- for alle i trimklasse fra fylte 13 år.
Premiering:
Trekkepremier på startnummer. Utmerkelser etter hvert 5. år.
Sølvmerke etter 1. året. Diplom.

