
                     Challenge on Ice. 

 

NMK Sør-Gudbrandsdal har gleden av å innby til Challenge-løpet «Challenge on Ice» med start og mål 

på Lillehammer, lørdag 29. februar 2020. 

Løpet skiller seg fra andre Challenge løp med at det inneholder hele åtte morsomme 

ferdighetsprøver, alle på isbane på Losna Isbane ved Tretten i Gudbrandsdalen. I tillegg byr løpet på 4 

P-etapper. Den siste P-etappen skal gi deltakerne assossiasjoner til et kjent og stort regularity-løp 

med mål ved den franske riviera. 

Det er også lagt inn to pauser med bil-kulturelt innhold under løpet, den ene på det nyåpnede 

Kjøretøyhistorisk Museum på Hunderfossen, den andre på «Cadillac Diner» på Tretten. 

Løpet er 13 mil langt. Første bil starter kl 1100, og er i mål ca 1530. Med andre ord mulighet for 

mange til å starte hjemmefra på tidlig morgen og være hjemme igjen til kvelds. 

Løpet er ideelt for nybegynner-lag. Løypa er lagt opp uten krevende orientering, få 

hastighetsskifter og mye moro på isen! Lag i klasse debutant får en gjennomgang av kjøreordren 

før start. 

Vi lover et Challenge løp litt utenom det vanlige, men med spennende opplevelser både i bilen og i 

pausene! 

 

Med hilsen 

Inge Møller (leder av sportskomiteen)    Ivan Klevmo (løpsleder. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                Innbydelse Challenge on Ice 2020. 

Lørdag 29.02.2020 

Arrangør: NMK Sør-Gudbrandsdal 

 

Challenge on Ice er et Challenge løp som består av etapper med åpne og skjulte 

tidskontroller. Løpet består av transportetapper, 4 stk pålitelighetsetapper, 1 stk 

orienteringsetappe og 8 stk ferdighetsetapper på isbane. 

Løpets base: 

Løpets base er på Birkebeineren Hotell & Appartements, Birkebeinervegen 24, 2618 

Lillehammer. 

Foreløpig tidsplan: 

 0830: Teknisk kontroll og innsjekk åpner. 

 1100:  Første bil starter 

 1600:  Målgang første bil 

 1700:   Tidligste tidspunkt for premieutdeling 

 Løpets lengde: 

 Løpets totale lengde er ca 130 km. 

 Kjøreordre: 

 Kjøreordre utdeles i sekretariatet tidligst 45 minutter før egen starttid. 

Debutantklasse får utdelt kjøreordre ved innsjekk. Det holdes en kort orientering og 

gjennomgang av kjøreordren for deltakere i debutantklasse ca kl 1015. 

Det holdes et kort førermøte for alle deltakere kl 1000. 

 Klasser: 

 Det innbys til deltakelse i klasse Ekspert, Sport, Touring og debutant. (Ref. §557b) 

 For ferdighetsetappene er det inndeling i bilklasser som beskrevet i § 557c), klasse 1-8. 

Resultater foreligger så snart som mulig etter målgang. Premieutdeling foretas umiddelbart 

etter protestfristens utløp. 

Premiering: 



 De tre beste lag (fører og kartleser) i hver klasse premieres. 

For ferdighetsetappene premieres beste fører i hver bilklasse. 

Veger: 

Det benyttes offentlige og private veger med asfalt og grusdekke. Ved løpets avvikling kan 

samtlige benyttede veger ha snø- og isdekke. Ferdighetsetappene går på isbane med is/hardt 

snødekke. 

 Kart og kjøreordre;  

Kjøreordren vil inneholde kart: Norgesserien 1:50.000. 

Samtlige klasser vil ha lik kjøreordre, der alle relevante kryss gjennom hele løpet er gjengitt 

med tulipanpiler. 

Tidtaking: 

Det benyttes elektronisk tidtaking som beskrevet i §570. Ferdighetsprøver kan bli betjent 

med manuell tidtaking. 

 Pauser/Lunsj/bensinfylling 

Det er lagt inn et lunsjopphold ved «Diner`n» på Tretten. Her tilbys deltakerne å kjøpe en 

«Challenge-burger»-tallerken. 

Det er mulighet for bensinfylling i forbindelse med lunsjopphold. 

 Overnatting: 

Birkebeineren Hotell & Appartements har spesialpriser for overnatting for deltakerne i 

«Challenge on Ice». Deltakerne må selv bestille overnatting direkte ved hotellet. Se hotellets 

hjemmeside. 

Anmeldelse: 

 Det blir gitt melding på www.challengenorge.no og Facebook når påmelding blir åpnet. 

Anmeldelse skjer på www.hanken.dk/online/kalendervis/asp. 

Anmeldelsesavgift alle klasser: Kr 1800. 

 Avlysning: 

Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse løpet dersom det er mindre enn 20 påmeldte 

ved utløp av ordinær anmeldelsesfrist 

 Kontakt: 

 Løpsleder Ivan Klevmo, tlf 91333201 (etter kl 1700) 

 Inge Møller, tlf 91117424 

 

NMK Sør-Gudbrandsdal ønsker alle velkommen til «Challenge on Ice» 

på Lillehammer 29. februar! 

http://www.challengenorge.no/
http://www.hanken.dk/online/kalendervis/asp

