
Virtuell vå rkårusell 2020! 

Namdal løpeklubb arrangerer virtuell løpskarusell våren 2020. Karusellen består av 8 løp med 

varierende lengde/vanskelighetsgrad. Dette skal være et lavterskeltilbud der ALLE kan delta. Løpene 

tar utgangspunkt i kjente traseer i Namsos og omegn og vil forhåpentligvis fange bredt. Det vil bli 

plassert ut flagg med Namdal løpeklubb logo ved startsted i den uken løpet foregår. Løpene går fra 

mandag til søndag i sin oppsatte uke.  

Følgende løp inngår i karusellen: 

UKE LØP (TRASÈ)  LENGDE (ca.) STARTSTED 

18 KLOMPEN OPP 1,7 km Namsos u.skole 

19 5 km Hestmarka 5,0 km Hestmarka 

20 BRURUNDEN 4,7 km Spillum (badekulpen) 

21 BANELØP (3000m) 3,0 km Kleppen 

22 FOLKEMILA  
(NAMSOSLØP-TRASÈEN)  

8,0 km Namsos (bastionen) 

23 Vetterhusstrømmen – Sørenget 
(SALDILT-TRASÈEN)  

6,7 km Botnan 

24 SKARFJELLET RUNDT 10,0 km Granåsen 

25 SPILLUMSFJELLET OPP 4,3 km Spillum 

 

Påmelding: 

Påmelding vil være for hele karusellen, IKKE for hvert enkelt løp. Påmelding vil være mulig helt frem 

til siste løp. Klasseinndeling: Jenter, gutter, damer, herrer og trim u/tid. 

Påmelding via lenken under: 

https://www.deltager.no/namdal_lopeklubb_2020_-_virtuell_varkarusell_21042020#init  

Priser: 

• Voksne: 300,- 

• Barn 16 år og yngre (født 2004 og tidligere): 200,-  

Premiering: 

• Alle som melder seg på og deltar i minst ett løp får deltagerpremie (porselenskopp 

med logo og tekst). 

• Uttrekkspremier blant de som deltar på minst 5 løp 

Registrering av resultater/deltagelse: 

Registrering av deltagelse og eventuelle tider etter hvert løp gjøres ved å enten sende en e-post til 

namdallopeklubb@gmail.com senest tirsdag i uka etter at løpet er avsluttet, eller ved å legge inn en 

kommentar på facebook-siden til arrangementet «Virtuell vårkarusell 2020!».  

https://www.deltager.no/namdal_lopeklubb_2020_-_virtuell_varkarusell_21042020#init
mailto:namdallopeklubb@gmail.com


For nærmere informasjon om de ulike løpene, følg med på hjemmesiden https://www.namdal-

lopeklubb.no eller på Namdal løpeklubb sin facebook-side.  

PS! Vi jobber også med å få ordnet STRAVA-segmenter for løpene. Informasjon om dette vil komme 

så fort vi har det klart. 
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