
  

                                                        

Hei alle Tiomiladeltakere!  

Her kommer informasjon vedrørende kommende helgs Tiomilatur.  

Ledere på turen:      Telefonnummer 

Ungdomsledere: Stein H. Hagen    +47 99 16 08 10 

Harald Bakke    +47 48 08 85 77 

Erling Katla    +47 95 28 66 40 

Øystein Holo    +47 99 72 36 92 

   Sven Arne Gylterud   +47 48 01 12 75 

   Lars Hjermstad     +47 91 71 57 09 

   Einar Gisholt    +47 91 15 90 95 

Kokker og servitører:  Sigbjørn Modalsli  +47 92 09 91 36 

    Terje Grann   +47 92 29 27 70 

Hovedleder seniorlagene: Jeppe Hansson    +47 92 80 90 08 

   

   

Tidsplan fredag 8. mai 

Kl. 07:45 Oppmøte ved Eiksmarka Senter (P-plass mellom Kiwi og trikken) 

Kl. 08:00 Avreise 

Kl. 12:00 Lunsj = stopp ved spisested 

Kl. 15:30 Fremme ved arena, trening fra arena så raskt som praktisk mulig 

Kl. 18:30 Middag 

Vi trener like etter ankomst arenaen, så pass på at treningstøy er lett tilgjengelig i sekken/bagen. 

NB! Frem til middag på kvelden fredag besørges alle måltider selv. Ha med rikelig med matpakker og 
drikke. Vi spiser skikkelig mat og det er ikke lov å spise godteri før ungdomsstafetten er overstått  

Ta med svenske penger, vi regner med at det er nok med SEK 500.- (to stopp på bussturen og litt 
godis). Under campen på Tiomila dekker Fossum all bespisning.  



  
 

Det blir en gjennomgang av arena, etapper og rutiner for ungdomsstafetten på kvelden. 

Vi legger oss ikke for sent fredag kveld. Er vi flinke til å komme i seng fredag, så orker vi mer på 
lørdag! 

Vi skal sove i store telt i nærheten av samlingsplass. Det er tregulv og oppvarming slik at vi holder 
varmen om kvelden/natten. I tillegg har vi et 25 m2 spisetelt med tregulv, oppvarming, benker og 
bord. Dette blir Fossums sentrale punkt på samlingsplass. Teltplassen vår blir merket med 
Fossumflagg.  

 

 

Tidsplan lørdag 9. mai 

Kl. 08:30 Frokost 

Alle må også passe på å spise før sin stafettetappe, i god tid før oppvarming! Sjekk 
tidspunkt med etappeansvarlig.  

Kl. 08:45 Fotografering til O-boka ved Erik Borg - alle må være klare i Fossum løpstøy! Vi 
fortsetter frokosten etterpå. 

Kl. 09:30 Gjennomgang av stafettrutiner og rundtur på arenaen (Harald). Obligatorisk for alle 
inkludert ledere! 

Kl. 11:00 Start Ungdomsstafetten 

  Første lag i mål ca. kl. 13:00 

Kl. 14:30 Start Damestafetten 

  Første lag i mål ca. kl. 18:30 

Kl. 17:30 Middag 

Kl. 21:30 Start Herrestafetten 

Første lag i mål ca. kl. 07:30 søndag 

 Vi organiserer laglederne slik at det blir en eller to voksne etappeansvarlige for hver av de 
fire etappene.  

 De(n) voksne ansvarlige skal da sørge for at løperne på den aktuelle etappen møter til avtalt 
tid før oppvarming, at løperne har spist i god tid før start, at løperne har riktige startnumre, 
sette i gang felles oppvarming, sørge for å få løperne til start/veksling i tide og ta imot 
oppvarmingstøy. 
 
 



  
 

 Én leder administrerer SI-pinnene. En SI-pinne kan bare brukes en gang under Tiomila (kan 
altså ikke anvende samme brikke på eksempelvis herrestafetten og ungdomsstafetten).  

 Etter løpet er det viktig at alle dusjer og skifter til tørt og varmt tøy. Ingen skal bli syke! 

Man kan forsyne seg med mat når man har behov for det. Det står brød og pålegg fremme i 
spiseteltet. Varm mat vil bli servert til angitte tider på planen. Det er uansett viktig at alle bidrar 
til å holde orden og rydde opp etter seg når en har spist. Det henger søppelposer godt synlig ved 
inngangen til teltet.  

Vi har ikke fått beskjed om noen allergier som det ønskes at vi tar hensyn til i forhold til mat. 
Om det mot formodning ikke stemmer, gis det snarest beskjed til Einar Gisholt. 

 

 

Tidsplan søndag 4. mai 

Kl. 07:45 Første målgang herrestafetten 

Ca. kl 11:00 Hjemreisen starter  

Lurt å smøre matpakke til hjemreisen før vi pakker sammen kjøkkenet, fyll også 
vannflasken din. 

Kl. 13:30 Lunsj = stopp ved spisested 

Ca. kl. 18:00-19:00 Eiksmarka (stoppested der vi startet turen fra) 

 

 

Viktige ting å huske å ta med seg 

 Treningstøy til fredag (pakkes øverst i sekken så det er lett tilgjengelig) 

 Løpstøy (Fossumtøy selvsagt) 

 O-sko 

 Kompass 

 SI-pinner. Fossum har også pinner til utlån, det er sendt ut mail av Harald for kartlegging 
av dette. Husk også backupsnor til brikken hvis du har. 

 Liggeunderlag (gjerne tykt oppblåsbart/sammenleggbart, men maks 80 cm bredde, det 
blir trangt i soveteltet) 

 Varm sovepose (type vinterpose, det er kaldt om natten!) 

 Varm vinterjakke 

 Ullundertøy 

 Superundertøy 

 Ullsokker 

 Undertøy 



  
 

 Fritidstøy 

 Overtrekksjakke/overtrekksbukse 

 Regntøy og gummistøvler 

 Lue, votter og skjerf/buff 

 Mobiltelefon (husk lader!) 

 Solkrem/-briller 

 Ørepropper («sov i ro»), det kan bli mye lyd fra høyttalerne gjennom natten 

 Liten hodelykt eller lommelykt (til å bruke i teltet / på samlingsplass om kvelden) 

 Drikkeflaske 

 Håndkle (dusj ved samlingsplass) 

 Toalettsaker 

Det er meldt 6 grader natt til lørdag, men ikke regn. Det er meldt 7 grader natt til søndag og en 
god del regn (4 mm). 

Det er også lurt å navne tøy og utstyr godt – vi sover tett! 

Alle klær bør pakkes i plastposer (i tilfelle regn) og man bør helst pakke i ryggsekk. Hvis man 
pakker i bag må det være en bag man kan bære på ryggen. Det kan være et stykke å gå fra der 
man går av/på bussen til der vi bor. Videre er det kjekt å ha noe å bære tøy i frem og tilbake til 
dusjen (en liten sekk kanskje, også til bussturen f.eks.). 

Lagene blir kunngjort onsdag kveld. 

PM og all annen informasjon fra arrangøren finnes her: http://tiomila.se/index.php/sv/nyheter-
menu 

Kart over deler av løpsområdet: 



  

 


