Stemningsbilde fra Marsipanløpet 2008.
Foto: Eldrid H. Aas

Husk å ta en tur innom Rausteinshytta i
påsken. Nå er det snart siste sjanse til en
skikkelig skitur, og er du tidlig ute kan det
hende føret og løyper er perfekte.
En solbærtoddy i hytteveggen kan friste !

Rausteinshytta er åpen i påsken

Snøen ligger fortsatt djup i skauen, men nå begynner vårsola å varme slik at det snart blir
barflekker å løpe på. Det kan skje mye i løpet av påsken.
3 uker til første treningsløp med forhåpentligvis barmark i Hveemsåsen'
Litt vårligere stemning enn nedenstående bilde ?

Ny o-sesong er i emning!

Kjell Arild Jakobsen 60 år 31. januar
Mona Wedøe 60 år 9. februar
Eldbjørg Bleken 80 år 16. mars
Eirik Ravnan 20 år 30. mars
Ulf Ruttenborg 50 år 8. april
Gaute Glemmestad 50 år 24. mai
- og Eldrid og Arno med en sønn 19. mars
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97114033

61193730

61164633

61163391

Nils Harald Staff

Ingrid Ravnan

Per Y. Steinsholt

Cato Bjerke

Hans Stabbetorp

Nils Harald Staff

Vanja Staff

Oppmann

Trening/instruksjon Anders Sollien

Svein Solerød

Kasserer

Teknisk

Finans

Trim

Hytte

PR

Materialforvalter

OL Toten-Troll
Totenåsløyper
Mjøs-o
Norges Orienteringsforbund
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hans.stabbetorp@start.no

c-ol-b@online.no

per@steinsholt.net

svesoler@online.no

anders.sollien@c2i.net

iravnan@online.no

hstaff@online.no

ola.brox@bluezone.no

sjurgjes@bbnett.no

Epost

www.toten-troll.no
www.totenasloyper.no
www.mjoso.com
www.orientering.no
http://app.o-festivalen.com/wp/2010/

Nyttige internettadresser:

61161979

97114033

61163820

61163407

61163415

61164907

Nestleder/sekretær Ola Brox

61163735

Leder

Sjur Gjestvang

Tlf

Funksjon

Kontaktpersoner i OL Toten-Troll

Redaktøren ønsker innlegg til neste nummer

Redaktør Nils Harald Staff
hstaff@online.no

http://www.toten-troll.no

Medlemsblad for OL TOTEN-TROLL
stiftet 8. november 1949

OL TOTE-TROLL

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller
kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i OL TOTEN TROLL!
Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine - Lotto, Tipping og Joker for eksempel og samtidig gi noe mer til det laget eller den foreningen du selv ønsker å støtte. Dette
er nå mulig via Grasrotandelen. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå
direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen
ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe
for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det på
www.norsk-tipping.no.
Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på en av
følgende måter:
1. Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer.
2. SMS: GRASROTANDELEN 986571000 til 2020 (tjenesten er gratis).
3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no.
4. Norsk Tipping Mobilspill.
Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Her vil du også kunne følge med
på hvor mye Grasrotandelene genererer for de enkelte Grasrotmottakerne.
Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen!

Vil du gi din støtte til OL TOTEN-TROLL?

32774986571000

Organisasjonsnummer: 986571000

7

http://app.o-festivalen.com/wp/2010/

6

Helgens konkurranser foregår i området nord for Skjelbreia i et terreng som ikke har vært benyttet
til orientering på nesten 20 år. Deler av terrenget er ikke typisk for det som vanligvis finnes i distriktet vårt, med glisne og lettløpte fururabber mellom større myrområder. Det finnes også tettere og
mer ulendte skogområder, og dette bør gi varierte og interessante utfordringer for deltakerne.

Lørdag 26. og søndag 27. juni arrangeres henholdsvis individuelle konkurranser normaldistanse og stafetter fra flystripa på Reinsvoll, fem kilometer sør for Raufoss. Stedet muliggjør et kompakt arrangement, med parkering på samlingsplass og en rekke fasiliteter på området. Lørdag
arrangeres det i tillegg World Cup i "lang mellomdistanse".

Fredag 25. juni arrangeres sprint i Raufoss sentrum. Her får vi også tilgang til industriparken, som
med sin blanding av bygninger av ulik størrelse, parkanlegg og små skogteiger er et spennende
område for denne konkurranseformen. Området
har også andre utfordringer som gjør det
”skreddersydd” for sprint.

Norsk O-festival 2010 arrangeres fra Raufoss 25.- 27. juni, med Raufoss IL orientering, OL TotenTroll og Gjø-Vard OL som arrangører.

O-Festivalen 2010
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