
Nyhetsbrev til påmeldte 
deltagere i Romerike 6-timers 
2010  
 
Når dette skrives er det 80 påmeldte i 6-timersløpet og en enkelt deltager 
påmeldt i 1-timesløpet. Med to uker igjen til start forventer vi derfor i 
overkant av 100 deltagere. Deltagerrekorden for 6-timersløp i Norge er 
111 startende på Eggemoen i 2009 og 106 på Trandum – også det i 2009. 
 
Vervekampanje nye deltagere 
Dersom du verver en ny deltager til 6-timersløpet, og vedkommende 
(gjerne flere) er ordinært påmeldt innen web.påmeldingen stenger 
15.august, gir vi 200 kroner i avslag på din  startkontingent. Send oss en 
mail til oengen@broadpark.no hvor du forteller hvem dette gjelder, og vi 
gir 200 kroner i cash tilbake ved frammøte og avhenting av startnummer. 
Du må gjerne dele pengene med den du verver ☺ 
Dette er gjennomførbart fordi våre kostnader stort sett er dekket inn ved 75 deltagere, merkostnadene ved flere deltagere er 
minimal, og vi håper å sette ny deltagerrekord for 6-timersløp i Norge.  
 
Info: 
Klargjøring av vår nye hjemmeside er dessverre forsinket, så fram til årets løp må dere forholde dere til den midlertidige 
hjemmesiden. Her finner dere all relevant info, link til startliste m.v. 
http://www.kondis.no/romerike-6-timers-21-august.4764212-127676.html 
 
Premiering: 
På hjemmesiden kan du også se hvilke sponsorer vi har og hva de bidrar med av premier og ellers til løpet. Alle sponsorpremier 
trekkes blant alle deltagere. Det er også deltagertrøyer og drikkeflasker til alle startende. Premier til de beste og klassevinnere har 
vi kjøpt inn selv, det er Glittertind glasspokaler med lokk og løpets logo. 
 
Finn fram til løpet: 
I eget vedlegg ser du et finn-fram-kart for de som kommer med bil. 
 
Kollektivt til løpet: 
De som kommer med fly samme morgen kan ta flytog videre til Lillestrøm stasjon. De som overnatter på Rica Gardermoen eller 
annet hotell i området kan ta hotellbuss til Gardermoen og flytog til Lillestrøm. Flytogets avganger 0756, 0816 og 0836 stopper på 
Lillestrøm. Reisetid 12 min.   
De som kommer via Oslo kan ta tog til Lillestrøm 0737 (Lillehammertog) eller 0821 (Eidsvolltog). Reisetid 11 min. 
For de som melder inn behov senst to dager før løpet organiserer vi transport fra Lillestrøm til arena i Fetsund i tidsrommet 08:00-
09:00. De som kommer senere til Lillestrøm må ta drosje de 9 kilometerne til Fedrelandet i Fet. 
 
Kan du hjelpe til med transport? 
Dersom du passerer Gardermoen Rica Park (ved E6 Jessheim nord) på vei til 6-timersløpet, er vi veldig takknemlig om du har 
anledning til å ta med en eller flere deltagere. Har du plass, gi beskjed til oengen@broadpark.no så får du beskjed dersom det blir 
aktuelt. Hvis andre på vei fra Osloområdet kan ta med noen fra Lillestrøm stasjon i perioden 08-09 på morgenen er det også 
supert. 
 
Lykke til med finpussing av formen fram til Romerike 6-timers om 13 dager. 
 
Romerike 8.august 2010 
Olav Engen 
Løpsleder 
 

 

 

 


