Innbydelse til Heiløpet 2018
Det inviteres til turlangrennet Heiløpet som i år arrangeres lørdag 17. februar i løypenettet til
Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter. Start/mål på skistadion ved Vegårshei skole. Traséen som
benyttes er turløypa i forlengelsen av «NM-løypa» og denne gås to runder. Distansen blir da
ca 26 km. Klasse 15-16 år går ei runde, 13 km. Rennet går i klassisk stil. Fellesstart kl. 13.00.
(Dersom snøforholdene ikke tillater bruk av turløypa, benytter vi om mulig 8 km´n i stedet.)
Klasseinndeling (M/K):
15-16 år
21-45 år
17-20 år
46-55 år
Startkontingenter:
Alder:
Ordinær startkontingent:
15-20 år
100 kr
21 år og eldre
150 kr

56-65 år
66-75 år

76 år og eldre

Startkontingent ved etteranmelding:
150 kr
200 kr

I tillegg kommer engangslisens for de som ikke har gyldig lisens. Engangslisensen er på 60 kr
for løpere t.o.m. 25 år, mens den for løpere 26 år og eldre er på 150 kr. Startnummer og evt.
engangslisens hentes ut mot kontant betaling i målbua ved start på løpsdagen. Åpent fra kl.
12.00. Etteranmelding samme sted.
Premiering:
Vandrepokaler til løpsvinnerne (beste kvinne og mann). Ellers
kun nyttepremier til klassevinnerne. Vi har derimot lagt oss på
flotte premier ved hvert femte fullførte Heiløp, regnet fra første
gang Heiløpet gikk i sin nåværende trasé. Løpet er gjennomført
følgende år: 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, så årets løp er
således det 7. i rekken.
Garderobe/Parkering:
Dusjmuligheter på Fjellheim mot 30 kr som betales av hver enkelt i varmstua til VSA.
Parkering ved Vegårshei skule eller ved Fjellheim (VSA). En del dager innkrever Skisenteret
en parkeringsavgift pr bil.
Påmelding:
Påmelding til Knut Sunde på e-post knut@vegarshei.info eller tlf. 97 00 49 85 (gjerne sms)
innen fredag 16. februar. Husk å oppgi fødselsår og klubb.
Løpere som ønsker å etteranmelde seg kan gjøre det i målbua løpsdagen før 12.30.
Heitrimmen:
Samtidig med Heiløpet arrangeres Heitrimmen (uten tidtaking) med start fra kl. 11.00. Disse
går ei runde, 13 km. Påmelding ved start (ingen forhåndspåmelding). Startkontingent kr 50
(maks kr 100 pr familie). Medaljer til de yngste.
Vel møtt!

