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Med Raumar orientering på 
tur til ”sirkus” 10-mila i Eksjø  
2-4/5 2014  
 
 

INFO OM TUREN OG STAFETTEN 
 
Mer informasjon om 10-mila finner du på: 
www.10mila.se 
 
samt på vår egen hjemmeside: 
www.raumar.net 
(både hovedsiden og egen 10-mila-side) 
 
 
Lagoppstilling :  Lagene taes ut 26 april og vil bli offentliggjort  på 
hjemmesiden.  
 

• Vi stiller med 2 herrelag, 2 damelag og 2 ungdomslag.Vi har allerede mange påmeldte, 
men ser gjerne at flere melder seg på. Vil du være med så gjøres det via hjemmesiden 

• Start lørdag: ungdom kl 1130, damer kl 1430 og herrer kl 1930. 
• Hvis du er påmeldt og blir syk , så gi beskjed så fort som mulig til Ståle 93045883 

 

Raumar orientering 
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Egenandeler: 
Omtrentlige beløper, som ikke vil fravike vesentlig fra: 
500,- for ungdom og skoleelever 
800,- for andre 
Dette faktureres i etterkant ut til deltagerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avreise: 
 
Avreise fredag 2 Mai  
11:00  Fra Gjerdrum kulturhus 
11:45  Ryen 
Andre individuelle avtaler gjøres med Ståle 93045883 / Terje 90887404 
Det oppfordres sterkt til å benytte felles reise med klubben, individuelle avtaler kan gi økt egenandel. 
Vi kjører helt fram til samlingsplass fredag kveld og forventer ankomst ca 20:00 
 
Hjemreise: 
 
Hjemreise søndag etter at siste løper er i mål og ferdig dusjet, ca 12:30 
Dvs hjemkomst ca 21:00 hvis alt går knirkefritt 
Overnatting: 
 
Det er bestilt 3 store topptelt med tregulv og varmeovner hvor vi har soveplass og vår egen cafe. Sjefskokka Kari K 
Hovind vil sørge for bevertning under hele 10mila.  
 
Disse teltene er plassert veldig sentralt på samlingsplass 
I tillegg har vi reservert 15 plasser på skole under hele10mila.Disse  
er forbeholdt 1 lag Damer og 1 lag Herrer. 
 
 
Mat fra Kokkelaget : 
 
         
        Kokk eller kokker skal vi selvsagt ha  

med oss.i år også..  Kari ”Kokken”  
Hovind er sjefskokk på kjøkkenet. 
 
Assistent:  Trine Ruud Bråten 
 

Det vi helt sikkert kommer til å servere er: 
• Havregrøt lørdag + søndag morgen 
• Betasuppe  lørdag og hele kvelden/natten deretter 
• Oppdelt frukt – lørdag og så lenge det er noe igjen 
• Tilgang til kokt vann hele tiden (til te, kaffe, annen varm drikke og event. egen medbrakt ”rett-i-koppen” 

el.l.) 
• Vi tar med engangsbestikk , engangskrus og tallerkner 

 
Du må ta med: 

• All mat på reisen begge veier. Ta med matpakker, event. kan du kjøpe mat der vi stopper 

 

 

 

Med Raumar o-lag til Sirkus 10-mila 
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• Brødmat ellers må også alle ta med selv.  Det mest praktiske er å smøre 4-5 matpakker til å ha på hele 
turen i tillegg til det vi serverer og det dere event. kjøper 

• Drikke og annet som skal blandes med varmt vann 
• Drikke ellers må også hver enkelt ordne selv 
 

 
Husk å ta med:  
 

• RAUMARS OVERTREKKSDRAKT (vi må markere oss) 
• Egen Si-pinne 
• Mat – se ovenfor. 
• SEK (svenske kronor) til godteri og badstu og annet... 
• Løpstøy med riktig reklame for konkurransen og event. ekstra treningsøkt 
• Hodelykt for alle som skal løpe natt, og helst også andre . Lykt er uansett lurt å ha med da vi ikke har strøm  

i teltet. 
• Sovepose og liggeunderlag/feltseng 
• Varme klær – det blir alltid kaldere på natten enn du tror ! 
• Regntøy og varme sko er vanligvis nyttig... (selv om vi nå har gulv i eget telt) 
• Alt annet vi har glemt å nevne her… 
• Print ut info fra 10-milas hjemmeside – iallfall PM  

 
NB! pakk fornuftig / kompakt .Sekk anbefales 
 
 
Lagledere:  
Lagledere er ansvarlig for at alle løperne er på plass i god tid før start/veksling, at alle har med det de trenger, at 
brikke nulles ut samt event. veiledning til de som ikke har brukt sportident-pinnen tidligere.   
Laglederne står fritt til å finne sin egen assistent (-er) 
 

•  Ungdomslagene : Øystein R 
• Damer 1:    Ståle/                                              
• Damer 2:    Ståle/  
• Herrer 1:    Eskil SG++ 
• Herrer 2:               Eskil SG++ 

Reiseledere: 
Terje Bråten  90887404 
Ståle Sønsterudbråten  93045883 
 
 
Presse og PR: 
 
Medie ansvarlig i Raumar vil god tid før avreise delegere ansvar til personer som får i oppgave 
å ta bilder fra turen samt skrive reportasje på hjemmesiden. Vi oppfordrer selvfølgelig at alle  
som har mulighet tar film/bilder som kan publiseres på hjemmesiden  
 
 
 

 
 

Hilsen 
Sirkusdirektør og hans medhjelpere 

 
Håper alle gleder til 10mila i Eksjø!! 
    

 

 


