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MALMVEGEN MINNELØP 2018
Løype Malmvegen 11,6 km:
Start ved Grimshallen. Trimklasse fristart 17.00-18.00. Konkurranseklasser fellesstart klokka
18.00.
Etter cirka 2 km tar løypa av fra grusveien og går en strekning langs dyrka mark på begge
sider av løpstraseen. Foreløpig er gjerdet på venstre side av løpstraseen bare delvis fullført.
Det er obligatorisk å løpe i løpstraseen, det skal ikke løpes på den dyrka marka.
Løypa er endret litt fra 2017 og tidligere år på strekningen mellom 2,7 km og 3,6 km. Løypa
følger her i år en traktorvei videre oppover framfor å ta inn en liten sti til venstre. Dette gir
bredere trase å løpe på for denne strekningen. Endringen gir litt mere høydeforskjeller opp og
deretter litt ned på denne strekningen. Men fortsatt er løypas høyeste punkt 840 meter over
havet som tidligere. Endringen gir ingen endring i løypelengde.
Løypa er godt merka med merkebånd. Det står et lite skilt for hver kilometer som
tilbakelegges. NB-Merk at det er antall kilometer fra start og ikke antall kilometer til mål som
står angitt. Fra Beitrusten ved 7,6 kilometer og videre utover vil det også være skilt for
tilbakelagt strekning Malmvegen Mini 4,0 km i løypa med merking henholdsvis 1km, 2km, 3
km. Merk at disse skilta ikke har noe med Malmvegen 11,6 km å gjøre. For langløypa er det
da skilta 8km, 9 km, 10km og 11 km som vil angi gjenværende strekning til mål her.
Drikkestasjoner: Det er to drikkestasjoner på 3,6 km og 7,6 km.
Mål er ved fotgjengerfeltet på fortauet vis a vis Folldals flerbrukshus som i 2017.
Løype Malmvegen Mini 4,0 km:
Start ved Beitrusten. Trimklasse fristart 17.00-18.00.
Konkurranseklasse 12-16 år (tilbud også 11,5 km med start fra Grimshallen for K/M12-16)
fellesstart klokka 18.40.
Løypa har start ved Beitrusten og er uendret fra 2017 med målgang vis a vis flerbrukshuset.
Løypa er godt merka med merkebånd og er også merka med et skilt pr kilometer som
tilbakelegges. NB-Merk at det er antall kilometer fra start og ikke antall kilometer til mål som
står angitt. Merk at Malmvegen 11,6 km benytter samme trase og at det er skilta 1km, 2km og
3 km som gjelder Malmvegen Mini, mens skilta for 8km, 9km, 10km og 11km gjelder den
lengste løypa.
Folldal IF ønsker alle løpere og trimmere på Malmvegen 2018 et godt løp!

