Nyhetsbrev nr 1 Kristins Runde 2009
English summary of this newsletter will be downloaded to
http://www.kondis.no/Romerike/index.php?aid=68905&k

Hei alle påmeldte i Kristins Runde 2009
Det er når dette skrives 25 dager igjen til den andre utgaven av Kristins Runde. Snøen er nå smeltet i
hele løpstraséen og snart skal jeg ut i terrenget for å måle opp den delen av løypa som er endret fra
2008. Løypa vil bli nøyaktig 50 miles eller 80.5 km – det vil si 800 meter kortere enn 2008-utgaven.
Siden i fjor har vi fått tildelt IAU bronze label og i tillegg blitt godkjent som kvalifiseringsløp til Ultra-Trail
du Mont-Blanc®. Begge delene er en hyggelige bekreftelse på at vi har et ryddig arrangement. Selv
med disse kvalitetsstemplene har vi ingen målsetting om å la løpet vokse utover 50 deltagere. Det er
av praktiske årsaker det vi mener er øvre grense for akkurat dette løpet.
I fjor var dette et privat arrangement, men nå er det overtatt av den nystartede ”Romerike
Ultraløperklubb” – hvor undertegnede er leder.
Pr 1.juni har vi 28 påmeldte, og vi regner med å ha litt over 30 løpere på startstreken 27.juni kl 07:00.
Startliste med bilder oppdateres her:
http://kondis.oslonett.no/Romerike/Innbydelser/KR_2009_Paameldte.pdf
Startkontingent: Vi mangler fortsatt innbetaling fra startnr. 6, 7, 8, 9 og 26.
Registreringsskjema: Vi mangler fortsatt skjema fra startnr. 5, 6, 7, 8, 9 og 28.
Overnatting og bespisning: Innsending av de siste registreringsskjemaene er viktig med tanke på
planlegging og organisering av overnatting og bespisning på Trantjern Gård. Hittil har vi bestilling på 9
overnattinger fr-lø + 2 ekstra middag, og 8 overnattinger lø-sø + 12 ekstra middag.
I neste nyhetsbrev kommer det også supplerende opplysninger om overnattingsstedet og adkomst.
Transport: Vi hjelper til med å organisere transport til/fra Trantjern for de som har behov for dette. Vi
har notert at Niklas (og Daniel) samarbeider med Rasmus som leier bil på Gardermoen. Bengt har
meldt ankomst med tog til Oslo, og blir hentet og bragt tilbake (beskjed i mail om hvem som henter
deg). Krister har meldt behov for transport til/fra Grua st (send oss tider for ankomst Oslo og evt.
Grua). Kjetil blir hentet på Gardermoen torsdag – og kjørt tilbake søndag. Dersom andre har behov for
transport må de melde fra til undertegnede så snart dere vet ankomsttid og -sted.
Tidsskjema: Kommer i senere nyhetsbrev. Legges også ut på hjemmesiden.
PM, kart og løypebeskrivelse: Kommer i senere nyhetsbrev, 10-12 dager før løpet. Legges også ut
på hjemmesiden.
Vennlig hilsen

Olav
Løpets midlertidige hjemmeside:
http://www.kondis.no/Romerike/index.php?aid=68905&k

2. Kristins Runde Lørdag 27.juni 2009

80,5 km

- Helgehaugen 705 moh - Lamannshaugen 701 moh - Svarttjernshøgda 717 moh - Ringkollen 701 moh -

