
                       

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LØRDAG 30.SEPTEMBER 2017 
 
DØLISJØEN RUNDT - 40 år i 2017  
Slåstad idrettslag inviterer til Dølisjøen rundt for 40. gang.  
I anledning jubileet feirer vi med trimfestival i løypa og folkefest på 
skoleplassen ved Slåstad skole. Gående og syklende i alle aldre, fra 
trimmere til hyperaktive, ønskes hjertelig velkommen  

 



                       

Klasser: 
• Turklasse uten tidtaking: turgåere, syklister og ryttere.  

Turklassen kan velge om de vil gå barneløypa, kort (Dølisjøvegen til Langnes og 
skogen tilbake, 3,8 km) eller lang trimløype rundt sjøen (12 km). Syklister/ryttere 
deltar i en av trimløypene. 

• Aktive løp med tidtaking: lang løype 12 km. 
• Aktive syklister med tidtaking 20 km. Inkluderer klassen 15-16 år. Disse klassene 

arrangeres i samarbeid med Odal Sykleklubb. 
• Ungdomssykkelløype 12 km for klasser 10 år, 11-12 år og 13-14 år. Følger samme 

runde som løpere rundt sjøen. 
• Ungdomsløp 4 km for klasser 10 år, 11-12 år og 13-14 år 
• Barnesykkelløype fra 400 m 3-9 år (NB! Foresatte må følge de minste) 
• Barneløype med natursti mm. ca. 800 m. 

 
Oppstad idrettslag er medarrangør for løp. Odal SK er medarrangør for sykkel.  
I sykkelklassene inngår klubbmesterskapet til Odal Sykleklubb. 
 

Start: 
• Fellesstart aktive sykkel kl. 14.00 
• Ungdomssykkelklasse kl. 14.10 
• Barnesykkelklasse kl.14.20 
• Start Turklasse kl. 14.30. (Vi oppfordrer flest mulig til å delta i en felles start!) 
• Fellesstart aktive løpere kl. 15.30 
• Fellesstart ungdomsløpere kl. 15.40 
 

Makstid er 3 timer 
 
Påmelding:  

• Forhåndspåmelding (eller fra kl.13 på løpsdagen) for aktive klasser på nett:  
Både løp og sykkel: www.eqtiming.no  skriv «Dølisjøen» i søkefeltet eller.. 
Løp: https://registrering.eqtiming.no/?EventUID=37632 

     Sykkel: https://registrering.eqtiming.no/?EventUID=37633 
Alle aktive må benytte nettpåmelding – også ved etteranmelding.  

• Trimklasse har påmelding i sekretariatet ved oppmøte. 
 

Priser: 
• Voksne 20-79 år trimklasse: kr. 100 + kr. 20 i engangslisens forbund/forsikring. 
• 13-19 år trimklasser kr.50 evt. + kr 20 i frivillig forsikring. 
• Barn og unge under 13 år kr.50 (ingen lisens/er forsikret iht. regler for barneidrett) 
• Familie trimklasse maks kr.450 
• Aktive løp og sykkel: kr. 150. + Engangslisens for løp kr 30 / syklister kr. 150.  
• (13-16 år koster kr 50 for engangslisens sykkel) 

Premiering: 
Alle får deltakerpremie ved tilbakelevering av startnummer. 
Beste kvinne og mann, jente og gutt i aktive klasser får ekstra premie. 
Uttrekkspremier i ungdomsklasse. 
Utdeling av premier skjer for syklister ca. kl. 15.10, løpere ca. kl. 17.30 
Vi håper på ny løyperekord. Ny rekord premieres med kr 1000,- fra Odal-Sparebank. 

 
 
 

 



                       

Merker: - utdeles sammen med startnummeret 
• Bronse: etter 3 gjennomførte løp 
• Sølv: etter 5 gjennomførte løp 
• Gull: etter 10 gjennomførte løp 

 
Startnummer: 

Utleveres ved påmelding/oppmøte 
 
Kiosk/Kafé: 

Slåstad skole der start og målgang foregår. 
 
Garderobe/dusj: 

På skolen 
 
Løypene: 

• ”Dølisjøen rundt”-løypa rundt sjøen er 12 km. lang, og går på kjerreveier, stier og 
grusveier rundt idylliske Dølisjøen. Det er en lett løype i vakker natur. Aktive løpere 
får noen motbakker og skogsterreng.  

• Trimmere kan alternativt ta tur/retur Nabben, langs Dølisjøvegen ca.6 km. Eller 
rundt sjøen, utenom Føskerud/Holtet ca.10 km. 

• Ungdomsløypa for løp (10-14 år) er 3,8 km lang, og går på vestsiden av sjøen ned 
til Langnes og følger derfra skogsløypa tilbake til Slåstad. 
(Denne traséen kan også benyttes av trimmere som ønsker kort tur.) 

• Den lange sykkelløypa er 20 km og går på grusveier med innslag av skogssti de 
siste kilometerne mot mål. Det er noen stigninger og lengre utforkjøringer 

• Sykkelløype for barn ca.400 m lang runde i «Kjærlighetsstien» på skolens 
nærmiljøanlegg. Antall runder etter ferdighet og lyst. 

• Barneløypa med natursti. Løype som over + avstikker i parken langs Sloa, mot 
Dølisjøen. 
 

Adresse / Kartlenke Slåstad skole, Storsjøvegen 407, 2110 SLÅSTAD  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



                       

 
Det er saftstasjon ved Nabben og ved mål. Salg av vafler mm. ved Nabben.  
Husk kontanter. 
 
Følg oppdateringer her:  
http://slastad-il.no/dolisjoenrundt.html  
 
Facebook Dølisjøen Rundt 2017 

 
Underveis i trimløypa: 

• Musikalsk tretopp-performance med guroURO (Guro Erika Trøseid Gjerstadberget) 
• Googlefri TrimQuiz –  Lag bestående av inntil 6 personer. 

Bedrifter/Familier/Idrettslag og andre utfordres til å stille! 
• Ta UTFORDRINGEN! Dølisjøbad ved Nabben: Ta en dukkert! Varm skiftebu/telt. 

 
Kl.16.45 Underholdning for store og små ved Slåstad Skole 
 

• ”Klar, ferdig, gå!”, et klovneinspirert triminnslag ved guroURO og Benedicte 
Bolstad 

• Danseoppvisning ved Mina, Sigmund og Stine Emilie (Victory Dance) 
• Poledance (June Berntsen) 

 
Fra kl.17 Salg av æljelapskaus i lavvoen  
 
Kl 17.30 Premieutdeling løp 
 
Kl.18 Ølsalget åpner 

 
Kl.18.30 Stand up og lattertrim i langhuslavvoen:”Støller å juger- Mæst bære tull..”  

med guroUro, Nils Oskar Ottesen og Aleksander Breiby Herseth  
 
Kl.20 Brosteinsdans til Reflex  
Aldersgrense 16 år. Husk leg. 
 
Kl.22 ønskes de under 18 år vel hjem. 
 
Kl.24 Musikk og ølsalg slutter. 
 
Priser inngang kveldsarrangement: 
Dugnadshjelp    1,- (min 4-5 dugnadstimer) 
Deltaker DR  100,- 
Øvrige   150,- 
16-18 år   50,- / 75,- 

 
Reserver billetter til kveldsarrangement med innbetaling til konto 1870.45.61020 
eller VIPPS til Dølisjøen Rundt – 124606  
Husk, skriv inn navn på deltaker(e) som betalingen gjelder 
 
Ved for dårlig vær, flyttes kveldsarrangementet inn på Slåstad samfunnshus. 
 
 
VELKOMMEN!             E-post: dolisjoenrundt@slastad-il.no  

 
 


