NAMK avd. Oslo/Akershus arrangerer fellesturer i vårt distrikt hver vår og hver høst. Siden vi
alle har polarhunder, synes vi det hadde vært hyggelig om flere kunne tenke seg å være
med.
Ikke bare har vi fellesturer, men i år har vi også utlodding av 3 Genesis fôrsekker for de som
deltar på to av de tre aktivitetene som er listet under. Vi kaller “konkurransen” for Genesis
challenge og de som ønsker å delta i konkurransen må si fra på den første aktiviteten de
deltar på. “Konkurranse” = oppmøte, så du trenger ikke frykte at du ikke er god nok.
Utlodding skjer under den siste aktiviteten, altså søndag 19. juni.
Her kommer listen over aktivitetene;
Torsdag 5. mai – Fellestur fra Mangen kapell. Vi går ca. 7 km før vi stopper ved
Mangenvannet for å grille. Vi går på skogsbilveier, så det er mulig å sykle eller ha med
barnevogn. Ta med grillmat selv.
For malamuter blir det også arrangert kløvtest på denne distansen.
Torsdag 19. mai – Barmarksløp på Sessvoll. Oppstart kl. 18.30. Løypa er ca. 3 km og det er
helt uformelt. Vi griller når løpet er ferdig. Se veibeskrivelse og løypekart under.

Følg skilting fra E6 mot Mogreina / Sessvollmoen
Ta av E-6 mot Mogreina / Sessvollmoen. Følg skilting mot Sessvollmoen. Da du kommer til
Sessvollmoen militærleir, fortsett rett frem forbi hovedport, til du er fremme ved
parkering/startområdet

Løypebeskrivelse:
Ca. 3,4 km i lett kupert terreng. Stort sett på stier, noen meter på vei, og litt i gammel
stridsvognsløype. Fint alle typer vogn / sykkel

Søndag 19. juni – Sommeravslutning med hinderløype. Vi kommer tilbake til
fremmøtetidspunkt og sted men sett gjerne av datoen allerede nå.
Hvis det kunne være ønskelig for dere å være med, så hadde vi satt stor pris på det.
Vi oppdaterer informasjonen når det er noe å tilføye.
Med vennlig hilsen
Torhild og Petter Ringerike

