
 

Norsk Siberian Husky Klubb - Oslo og Akershus lokallag og Norsk Alaskan Malamute Klubb - avdeling Oslo 
og Akershus inviterer til barmarksløp på Nordre Mangen søndag 2. november 2014. Husk også på at det nå er 
vintertid, så det blir tidlig mørkt. Ta med hodelykt og vann til hundene. 

VELKOMMEN TIL HALLOWEENLØPET 

SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 

 
GRILLING FRA KL. 13.00 - LØPSSTART KL. 15.00 

BARMARKSKARUSELL 
Nytt i år er at vi vil starte et samarbeid med Oslomarka 
trekkhundklubb om en barmarkskarusell med best av to 
løp - sammenlagt. Oslomarka trekkhundklubb vil ha sitt 
barmarksløp lørdag 1. november kl 16.00 med påmelding 
mellom 14.30 og 15.30. 
 
LØP, GRILLING OG SOSIALT SAMVÆR 
Vi håper så mange som mulig kommer på årets siste 
barmarksløp. Her er det stor takhøyde, bare å ta med 
hunden(e) og kom, gjerne tidligere for grilling og sosialt 
samvær. Det blir premie til morsomste eller skumleste 
kostyme. 
 
7 KILOMETERS LETT LØYPE 
Løypa er relativt lett med en svak stigning og er på til 
sammen ca 7 km. Halvveis er det en snuplass med 
mulighet for vanning dersom vann og skåler medbringes 
på kjøredoning eller i sekk. Det koster kr 75 å delta. Løpet 
er åpent for alle raser/hunder. Det vil bli opprettet klasser 
etter behov, opp til 8-spann.  
 
PÅMELDING 
For å spare tid ber vi om at flest mulig melder seg på med 
mail til Johnny Blingsdalen, johnny@atlant-
entreprenor.no. Resten melder seg på ved oppmøte. 
 

LØPSREGLER 
NSHKs løpsregler gjelder på dette løpet, se http://
www.siberian‐husky.net/aktiviteter/lopskjoring for detaljer. 

VEIBESKRIVELSE 
Fra Oslo/Lillestrøm: Følg merking mot Fetsund R22. 
Etter Fetsundbrua, kjør rett frem i første rundkjøring. 
Neste rundkjøring (etter 4-500 meter) hold mot venstre. 
Følg skilting Bjørkelangen R170. 
 
Mellom Aurskog og Bjørkelangen kommer man til 
Lierfoss. Der skal man ta til venstre og følge skilting mot 
N. Mangen. Det vil bli merket fra avkjøringen fra R170. 
 
Det er ca 4-5 km inn til Kvisla, hvor startområdet er. Rett 
før man kommer til Kvisla er veien sprengt ut igjennom 
en fjellknaus. Der kan man slippe opp litt på gasspedalen, 
da avkjøringen til Kvisla kommer rett etter til venstre. 
 
For mer info, ta kontakt med Johnny Blingsdalen (900 29 
092) eller Petter Ringerike (971 52 312). Det er imidlertid 
litt varierende dekning der inne så la det ringe en stund. 
 
Velkommen! 

Lina Stabbetorp på Halloweenløpet 2013. Foto: Siv Hoff. 


