
10.04.2022 
 

Innbydelse 
 

Bygdestafetten søndag 1. mai 2022. 
 

Sted:   SKOTTERUD – IDRETTSHALLEN 

              Merket fra ESSO’n  ved gamle riksveg 2 i Skotterud sentrum 
  

Start:   Fellesstart kl. 13.00  
 

Den årlige Bygdestafetten i vårt distrikt er en uhøytidelig konkurranse der lagene settes sammen 

grendevis, eller annen lokal tilhørighet eller familie/naboer. Det skal således ikke være rene «toppede» 

klubblag. Innbydelsen sendes til de nærmeste O-lagene og til skogkarene i SKK Glåmdal, som bes om 

å informere videre om arrangementet i eget distrikt. Håpet er gjennom et slikt opplegg å fremme 

interessen for O-sporten, tur-orientering og friluftsliv generelt. 

 

Løypene/etappene er holdt på et forholdsvis enkelt nivå, der kun den lengste løypa har innslag av A/B-

krav: 
 

ca. 1,3 km  Rekrutt/Nybegynner 

ca. 2,5 km B/C nivå 

ca. 2,5 km B/C nivå  

ca. 3,5 km  A/B nivå 
 

 

Konkurranseform: Det er ingen krav til alder eller kjønn for de enkelte etappene. Det er tillatt å 

løpe to sammen, men en løper kan bare løpe en etappe. I den korteste løypa (Rekrutt/Nybegynner) er 

det tillatt med ledsager. 

I årets stafett er etappe 1 for Rekrutt/Nybegynner. Evt. gafling i senere etapper. Arrangøren vil også 

(underveis) vurdere eventuelle handikap. 

 

Veksling skjer ved overlevering av felles lagbrikke. 
 

Påmelding: På vedlagte skjema til Klaus Engen, e-post: kloeyv@online.no 

Evt. på telefon: 971 64 057. 

Lagets navn settes inn øverst og løpernes navn settes inn på rett linje i påmeldingsskjemaet. NB! Vi 

bruker Sportidentsystem. Sportident-brikke lånes ut til alle lagene. Husk å tømme/sjekke brikken før 

starten. 

 

Påmeldingsfrist: 27. april.  

.  
 

Startkontingent: Kr. 100.- pr. lag som betales ved frammøte, kontant eller VIPPS . 
 

Premiering: De enkelte lag skal ta med en liten (billig) premie til hver deltager på et av de andre 

lagene. Premiene legges på et eget premiebord når man henter startnummer og lånebrikke. Vinnerlaget 

og lagene videre bak velger seg en premie selv (fritt valg). Denne premieutdelingen ordner lagene 

selv. I tillegg konkurreres om vandrepremie som må vinnes tre ganger for å beholde den. 

 

Salg av brus/mineralvann. Selvbetjening. 
 

Vel møtt 

Skogkarenes klubb Glåmdal 

   Eidskog-karene 

           Forts.: 
            

mailto:kloeyv@online.no
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