
 

 

NOLs nattcup 2018 
 
 

 
 
 
I år blir det en nattcup med 6 nattløp uavhengig av vær og føre. Løypetilbudet i år vil være en A-løype på ca.3,5-4,5 km, en C-løype 
på 2,5 km, og en N-løype på 1,5 km. Løypelengdene justeres etter snø og terreng.  
 
Nattcupen vil foregå på onsdager. 
 
Dato:  Område:  / Frammøtested:    Start fra kl: Arr:     
Onsdag 17.10 Tinnemyra nord/ Klubbhytta   19.00  Petter Løe 
Onsdag  24.10 Vesle Nybuåsen/ Klubbhytta (fellesstart m/ gafling) 19.00  Hugo Christensen  
Onsdag  31.10 Sætreåsen/ Klubbhytta (fellesstart m/ pentagram) 18.00  Harald Kvisli 
Onsdag  07.11 Høgås/ Klubbhytta     18.00  Fam. Fossøy 
Onsdag  14.11 Tovestul / Klubbhytta (fellesstart m/ gafling)  18.00  Robert Fredriksen/Jon Are Myhrer 
Onsdag  21.11 Tinnemyra Vest/ Klubbhytta (sprint)  18.00  Jørn Myrland/Dan Kristensen 
  

- Løp 2, 3 og 5 kjøres med fellesstart på tidspunktet for første start. De som enten ikke kan eller vil starte på fellesstart starter 
individuelt når de vil. 

- Løp 4 og 5 hhv. Høgås og Tovestul blir det bil til start. Avtal eventuell samkjøring på klubbhytta. 
- C-løype og N-løype vil ha start og mål på klubbhytta alle ganger. 

 
Vi lager en ”ranking”  i alle løypene der 4 av 6 løp teller, og vinneren får 15 poeng, 2. plass 13, 3.plass 11 poeng, 4  plass 10 poeng 
osv. 
 
Startkontingent 
30,- per person per løp eller 60,- per familie per løp. 
 
Premiering 
Premie til rankingvinneren av hver løype. A-løype premieres i både dame- og herreklasse.  
NOL’s natt-t-skjorte til de som har deltatt i minst 3 løp. 
4 gavekort på kr. 750.- trekkes ut blant de som har minst 4 løp! 
 
Avslutning 
Vi satser også i år på fin stemning på avslutningsløpet med litt servering og premieutdeling. 
 
Vi håper at det også i år kommer mange fra Kongsberg og at folket fra Bø tar turen. Alle løpa har samlingsplass på klubbhytta.  
Det er garderobe med dusj på alle løp.  
 
Velkommen! 
 
Kontaktperson 
 
Jon Are Myhrer 
Tlf. 47839558 
Mail: jonare_my@live.no 
 


