
 «Skogsløpet 2011» til nye høyder!

Styret i NVMC har gjort et risikabelt valg, de har gått for tilbudet fra en dumdristig
alvdøl!

Derfor blir «Skogsløpet 2011» lokaliseres til Grimsbu Turistsenter i Folldal kommune
i perioden 1. - 3. juli 2011.

Her er godt om plass fra enkel telting med selvgjort mat, til fullkost motell-
rom. Felles sovesal anbefales for de med ensomhets-angst. Bestilling av slikt gjøres
direkte til turistsenteret. Se tilbud:

Grimsbu Turistsenter er en familiebedrift som har bygd seg opp fra 1963 og til i
dag, og har følgende tilbud:

Servering:
Kafeteria med servering av frokost ( 75,- pr person), lunsj (fra 70,- til 150,-) og
middag (fra 80,- til 160,-).
Vi kan sette fram middags-buffe hvor man forsyner seg selv. Pris kr 175,-.
Sitteplasser til 120,- personer.
I tillegg har vi selskapslokaler med mulighet for åpen bar. Lokalet tar 80 personer, og
vi har alle rettigheter.

Overnatting:
Vi har 5 motell-rom hvor enkeltrommet koster 590,- og dobbeltrommet koster 690,-
pr døgn.
Vi har 7 høy-standard hytter med 6 sengeplasser. Pris kr 830,- pr døgn.
Vi har en medium høy-standard hytte med plass til 2 personer: Pris 730,- pr døgn.
I tillegg har vi 8 mellomstore hytter med sengeplass til 4 uten dusj og toalett, hvor
man benytter sanitæranlegget i hovedhuset. Pris pr hytte kr 470,- pr døgn.
7 små hytter med sengeplass til 2 u/dusj og toalett. Pris kr 370,- pr hytte pr døgn.
Totalt 100 sengeplasser.
Vi har plass til 60 campingvogner pluss telt. Vogner med strøm kr 200,- pr døgn.
Teltplasser kr 90,- pr plass.

For informasjon eller bestilling, kontakte oss på telefon 62 49 35 29
eller e-mail: mail@grimsbu.no Vi har internettsider: http://www.grimsbu.no/



Turistsenteret har lang erfaring i lignende arrangement, blant andre har OTC
(Offroad Touring Club  www.otc-mc.org ) i flere år lagt sitt årlige arrangement hit.

Lørdagens løp starter klokken 10:00 og tenkes lagt til Norges lengste seter-
dal, Einunndalen. Etter manges mening også den flotteste. Ca 80 km med tallrike
muligheter for interessante «pit stop» til utspekulerte konkurranser, vidunderlig
bespisning, nyting av vid-slagen natur med mange velstelte setervanger og fjonge
budeier. Enkel kaffe-servering med nåe attåt inngår i løp-kontingenten. Ta med
fotoapparat, kikkert, fiskeutstyr etc. Vi bruker opp det meste av dagen her.

Grimsbu inntar vi ca klokken 17:00 og med planlagt premieutdeling for de
heldige i 20 tida skulle det være god tid til vedlikehold av skrotten. De som vil slå seg
løs med middags-buffe bør gjøre avtale om dette ved bestilling av oppholdet. Klokken
19:00 kan være gunstig tidspunkt til denne.

Stedet ligger ca 660 m.o.h., og med løypens høyeste punkt nesten på det
dobbelte, vil vel dette bli «all time high Forest-race»?

Påmelding gjøres til NVMC og koster før 1. juni 2011 for sykkel og fører kr.
200,-, passasjer kr 50,-
Etter denne tid og fram til en time før løp-start, er satsene kr 300,- og kr 75.-

Redningsteam, med og uten relevante fagbrev, stilles selvfølgelig til rådighet
for de uheldige.

Hvordan finne fram? Kommer du E6 sørfra kan jeg anbefale Rv 27 fra Ringebu,
over fjellet til Enden, og så National turistvei til Folldal. Der svinger du til høyre inn
på Rv 29 og etter 10 km er du i Grimsbu.

Om du kommer E6 nord eller sørfra tar du Rv 29 ved Hjerkinn, og etter 40 km
er du framme.

Er det Rv 3 som gjelder tar du Rv 29 mot Hjerkinn ett par kilometer nord for
Alvdal sentrum og kjører 30 km, så er du der.

En nydelig restaurert funkis BP stasjon rett over veien for campingplassen er
et flott landemerke.

Ytterligere informasjon kommer i «Sidevogna» og på NVMC sin hjemmeside
utover vinter og vår.

Spørsmål om arrangementet gjøres til Arve på: 918 81 003 / 62 48 78 97 eller
skogslop@oldbmw.de


