
 

 

Rulleskikarusellen i Elverum 2018 

 

Etter at Kjell Nystuen er i mål med sin rulleskikarusell etter 15 år, ønsker vi å 
opprettholde tilbudet i regi av Sørskogbygda IL slik at det blir en høstkarusell på rulleski 
i Elverum og omegn også i år. Vi legger i år opp til en «prolog» før sommerferien fra 
Grinda til Hovindberget i Hernes torsdag 21. juni. 
 
Det blir totalt åtte renn med noe mer utfordrende traséer enn tidligere, og vi legger 
opp til en real rulleskimaraton Våler på langs søndag 9. september.  Merk at ellers 
foregår de sju andre rennene på torsdager med avslutning i Sørskogbygda 4. oktober. 
 
Fjorårets tøffe nyhet langs Budorvegen fra bommen opp til Budor Gjestegård er 
beholdt. Med unntak av motbakkerennet i Hernes som går dobbelt, arrangeres 
rennene på kjente steder for de som har vært med tidligere år med en god blanding av 
motbakke- og distanserenn. 
  
Rulleskikarusellen i Elverum er et tilbud for alle fra 13 år og oppover. Vi bruker rulleski 
med toerhjul som standard både i klassisk og fri teknikk. Dette er ypperlig trening for 
alle som trener til skisesongen fra ungdommer til veteraner. Her er du garantert 
uhøytidelig og sosial konkurransetrening utenfor skisesongen under like forhold.  

 

Terminliste for Rulleskikarusellen i Elverum 2018: 
 
Dag:  Dato:  Kl:  Startsted:                 Distanser: 
Torsdag    21.06  19:00  Grinda, Hernes    3 km 
Torsdag 16.08   19:00  Hagen grendehus, Heradsbygd       5 og 18 km 
Torsdag  23.08  19:00  Gamle Nordbygda skistadion   5 km 
Torsdag 30.08  19:00    Grinda, Hernes    3 km 
Søndag 09.09  12:00  Bronka, Våler           5 og 40 km 
Torsdag 13.09  18:00    Circle K/Sætre, Hernes        3 km og 7 km 
Torsdag 20.09  18:00  Hagen grendehus, Heradsbygd       5 og 18 km 
Torsdag 04.10   18:00    Circel K/Sætre, Hernes       3 km og 7 km  
                                                                        
Påmelding:  På startstedet en halv time før start. 
Startkontingent: Kr 20 pr. løp  
Teknikk/utstyr: 2-er hjul eller tyngre. Hjelm er påbudt! 
Klasseinndeling:  Årsklasser fra J/G 13 til 17, K/M 18/19, KS/MS, KV/MV35-39 osv.  
Premiering:  Uttrekkspremier etter endt karusell. Antall lodd etter antall renn. 
Mer informasjon:  Trond Ole Myrvold - tlf. 4681 8933 - trondolem@gmail.com 
Facebook:   Rulleskikarusellen i Elverum  

 
Vel møtt til Rulleskikarusellen i Elverum 

https://www.facebook.com/groups/133544506658211/

