
 

 

TINFOSLØPET 2017  
Fredag 12. mai kl 18.00 

med innlagt konkurranse for idrettslag/ideelle 
foreninger og bedriftsidrettslag. 

  

Alle idrettslag/ideelle foreninger som stiller med 10 deltagere i 
kort eller 5 deltagere i lang løype, er med i trekningen av seks 
premier på 5.000 kroner i sponsormidler, hvorav to er satt av til 
trekning i lang løype. Bedriftslag som stiller med 5 deltagere i 
kort eller lang løype, er med i trekningen av 2x5 billetter til 
Bluesfestivalen.  
NB! Alle lag som skal delta i sponsorkonkurransen eller 
bedriftsklassen, MÅ være påmeldt innen 8. mai. 
  
Start og mål: Idrettsparken, Tinfos, (1 km fra Notodden sentrum) 
Løyper: 5 km (Kort) og 10 km (Lang). Kort løype - 5 km i og nær 
Notodden sentrum, Lang løype løper 2 runder. 
  
Klasser:   Kort og lang løype, kvinner og menn. 
Barneløype:  600 m (0-12 år). 
Starttider:  a) Barneløype: kl. 18.10.  

b) 5 og 10 km: kl. 18.30. 
Barneløype uten tidtagning. 

  
Premiering:  Premiering av de tre beste i kvinne- og herreløypa i 

5 km og 10 km. Uttrekkspremier på startnummer. 
Premier til alle barn. 

  
Kiosksalg:  Salg av kaffe, brus, vafler m.m. 
  
Påmelding: Påmeldingsskjema lastes ned fra  www.nolweb.org og 
sendes til tinfoslopet@nolweb.org ferdig utfylt senest mandag 25. 
april. Det er et skjema for idrettslag/ideelle foreninger, et for 
bedriftslag og et for individuelle påmeldinger.  
Etteranmelding: Senest fredag 12. mai kl 17.45.  
NB: etteranmeldingen stenges på dette tidspunktet. 
  
 

http://www.nolweb.org/
mailto:post@nolweb.org


 

 

Startkontingent:  
- Individuelt 5 km og 10 km:    100 kr 
- Etteranmelding      120 kr 
- Barneløype         25 kr (Påmelding i sekreteriatet).  
- Lag 5 km (10 deltagere)   1000 kr  
- Lag 10 km (5 deltagere)    500 kr 

 
Innbetaling: Bankgirokonto 2699.54.82427. 
Merk betalingen med navn på lagskjemaet. Evt. kontant betaling på 
løpsdagen. 
  
Informasjon: Spørsmål om arrangementet kan rettes til tlf:  

90 65 38 11 – Sveinung Rekaa 
47 27 71 60 – Hugo Christensen 

e-post: 
sveinung.rekaa@evry.com 
hug-chri@online.no 
 
  

Vel møtt! 
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