
Kjære Skogsløp-deltaker.

Fortsatt er det lite samsvar mellom bestilte fasiliteter, og påmeldte deltaker til
Skogsløpet som avvikles ved Grimsbu Turistsenter i Folldal 1. - 3. juli.
Som engstelig arrangør med begrensede ressurser, bekymrer dette. Ikke slik å
forstå at de som, med god grunn, kommer med sen påmelding ikke er velkomne,
men tidelig registrering letter vår, og kanskje senere din, jobb med
arrangement. Ris bak speilet er 50% påslag i deltakeravgiften etter 1. juni, og
husk det gjelder både personalia og betaling. Det hjelper altså ikke å stå på
startstreken med penger i hånda og henvise til påmelding før denne magiske
dato!
Som ekstra påvirkning vil det blant deltakerne som har registret seg og sitt, og
attpå til betalt før denne aktuelle datoen, bli trukket ut en eller kanskje flere,
som får en særskilt overraskelse.
Påmeldingsskjema ligger til utskrift på NVMC sin hjemmeside (www.nvmc.no) der
er også mulighet for "online" registrering.  Kontonummeret for start-
kontingenten er:

1822.38.90179
eller

BIC: SHEDNO22 og IBAN-kontonummer: NO 0518223890179
for utenlandske deltakere.

Nå er det ikke bare arrangørens dovenskap som er årsak til maset om tidlig
påmelding, startrekkefølgen på (skogs)maskinene vil bli rangert etter alder,
størrelse og farts potensiale. Husk dette er et løp på vel 80 km med høyeste
punkt nesten 1200 m.o.h., så en viss sortering i feltet kommer alle til gode.
Startlisten vil bli ordnet og lagt ut på NVMC's hjemmeside rett etter 1. juni, så
dere som er påmeldt før denne tid kan altså allerede da finne eget startnummer
og posisjon i løpet. Dere andre, som sikkert med god grunn ikke klarer denne
fristen, blir samlet i en gruppe til slutt. Uansett, alle er like velkomne til start i
Skogsløpet 2011 den 2. juli kl. 10:00!

Spørsmål?
Arve kan nås på: +47 62 48 78 97 / +47 918 81 003 eller arve@oldbmw.de


