
PM Snuskeløpet 2021 
Dato:  
Fredag 1. oktober 2021 

Arena: 
Parkering på Litlgråkallen, samlingsplass ved Skistua: 

 

Kart og terreng: 
Gråkallen og Henriksåsen, 1:10 000, ekvidistanse 5m. Typisk trønderterreng. 

Start: 
Første start fra samlingsplass fra 17:00, frem til 17:45. Det er 15 sekunder startintervall og det startes 

annenhver jente/gutt så lenge dette er mulig. 

Påmelding: 
Påmelding kan gjøres på Hu og Hei sin nettside innem onsdag 29.09 23:59. Påmeldingsavgift 70 NOK, 

(Vipps til NTNUI Orienterting 129025). Etteranmelding på samlingsplass til 100 NOK. Løpskontoret er 

åpnet fra 16:30. Påmeldingsavgiften dekker også kart til Snuskeløpet. 

Snuskeregler: 
Løperne får utdelt blanke kart og plastlommer ved samlingsplass. Kartet tas med til start. I det 

starten går løper man til opphengte kart med påtegnet poster. Løperne komponerer så sin egen 

løype bestående av 5 valgfrie poster og besøker disse i den rekkefølgen man mener er raskest. Det vil 

være 14. poster å velge mellom, og alle postene vil være på samme type detalj. Vinnertid 18-20 

minutter. 

Tidtaking: 
Tidtaking vil skje ved EMIT-brikke. Husk derfor å ta med dette. Det vil også være mulighet for å låne 

brikke på samlingsplass hvis du ikke har.  

HUSK! 
Ta med rød penn, det vil være flere som ligger ved malkartene, men kan være lurt å ta med sin egen. 

http://www.huoghei.com/


Til informasjon: 
De som er under 10 minutter bak vinneren av snuskeløpet får starte i jaktstarten på Gampeløpet 2. 

oktober. Øvrige snuskeløp-deltakere starter i den første fellesstarten, 10 minutter etter førstemann. 

Hvis man ikke løper snuskeløpet blir man plassert i den andre fellesstarten, 15 minutter etter 

førstemann. Arrangør av Snuskeløpet får starte 10 minutter etter førstemann. 

Smittevern: 
Ikke kom om du er syk. Sprit hender før start og før avlesning. 

Fotografering: 
Ved å delta på arrangementet aksepterer du å kunne bli tatt bilde av. Bildene kan brukes fritt av 

NTNUI i markedsføring eller andre sammenhenger samt deling med partnere eller media. Ønsker du 

ikke dette må du melde fra til arrangøren og/ eller fotografen. 

Kontaktinformasjon: 
Løpsleder: Knøtt-O Sportsbar, +47 954 44 501, vegrgul@online.no 

Løypelegger: Herman Ryen Martinsen 

Nødnummer: 113  
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