
Gjør deg klar til årets o-løpsarrangement på Hedemarken - 

Pinseløpene 2022 trenger deg! 

Nå har du sjansen til å bli med å legge til rette for 

et stort orienteringsløp igjen! I tillegg til vanlig 

pinseløp blir årets løp også Norgescup med 

uttaksløp for både senior og junior. Og da trenger 

vi hjelp fra deg.  

Endelig skal Hamar og Løten legge til rette for at alle 

aldersgrupper skal få oppleve et stort o-løp igjen. Kanskje 

får vi så mange som 1500 løpere hver dag? Og da får 

mange også muligheten til å kunne bidra med sin 

frivillighet. 

Å være funksjonær under pinseløpene er både moro og 

sosialt, og du er med på å gjøre noe samfunnsnyttig ved å legge til rette for at lokale og tilreisende o-

løpere i alle aldre – fra hele Norge og eventuelt andre land - får en god opplevelse i skogene her på 

Hedemarken. Løpene blir også World Ranking Event som innebærer at det kan bli aktuelt for andre 

lands utøvere å komme hit. 

Funksjonær 

Mange har vært med på å arrangere pinseløp før, noen hvert år og andre en gang i blant, mens andre 

har gått glipp av muligheten til å bidra. Derfor oppfordres alle nå til å melde seg til oss i 

pinseløpskomiteen for å hjelpe oss til dette arrangementet. 

Vi trenger hjelp til mange forskjellige funksjoner, og er du usikker på hva du kan hjelpe til med så 

finner vi muligheten uansett. I hovedsak trengs det hjelp fredag-lørdag-søndag-mandag i pinsen, og 

noen har mulighet alle dager mens andre har muligheten bare én dag, men alt hjelper. Og vi trenger 

hjelp før dette også. 

Forskjellige oppgaver: 

Arena-mannskap, parkeringsvakter, start-funksjonærer, mål-funksjonærer, premier, løpskontor, 

småtroll-løype, kiosk, løyper (ut med poster, inn med poster, prøveløping), speakertjeneste, 

resultatservice, for å nevne noen. 

Litt om årets løp: 

Lørdag 4.juni; Gammelsaga/Stange Almenning, «Pinsesprinten» - forkortet langdistanse og testløp 

junior. 

Søndag 5.juni; Gammelsaga i Stange Almenning, «Elgdilten» - mellomdistanse og uttaksløp 

Mandag 6.juni; Løten skytebane, «Løvspretten» - langdistanse og uttaksløp 

 

Tenker du at det er viktig at folk kommer seg ut i skog og mark? Synes du det er viktig å fremme 

fysisk aktivitet i naturen? Hjelp oss å arrangere årets pinseløp! Sett av noen timer til frivilligheten! 

Håper at både nye og gamle medhjelpere kontakter oss – før vi kontakter dere ☺ 

 



Kontakt oss:  

E-post: pinselopene@outlook.com 

Eller direkte til løpslederne: 

Torstein Berg (telefon 93034472 epost Torstein.berg@outlook.com)  

Jan Olav Tuterud (telefon 47607405 epost otut@online.no) 
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