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Du finner også Furusjøen Rundt på:

Velkommen
Velkommen til Kvam, Rondane og Furusjøen Rundt.
Som løpsleder er det min oppgave å sørge for at du
som utøver, støtteapparat eller publikum skal få en
hyggelig opplevelse hos oss.
Årets Furusjøen Rundt-løp består av flere
konkurranser. Vi har 18 km terrengløp, 8 km
mosjonsløp/-marsj, og Snipp-Snapp hinderløp for de
aller yngste.
Våre fjellområder byr på fantastiske turmuligheter
sommer som vinter. Vi har forsøkt å lage en trasé av
høy standard, som er varierte og morsomme å løpe.
Furusjøen Rundt-løpet (18 km) er også årets siste og
avgjørende konkurranse for de som deltar på
Furusjøen Rundt-trippelen, som tidligere i år har
fullført 45 km skirenn og 65 km terrengritt.
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Furusjøen Rundt-arrangementene stiller store krav til
oss som arrangører. Takket være engasjerte og
entusiastiske frivillige i Kvam idrettslag, og andre
foreninger i Kvam er det mulig for oss å levere et slikt
arrangement.
Husk! Vi har alle et felles ansvar for å ta vare på
hverandre under løpet og samtidig sørge for at den
naturen vi «låner» og bruker, ikke forsøples eller
skades.
La Eventyret i Rondane starte - Lykke til og God tur!
Anette Nyheim Lunde, Løpsleder
anette@furusjoenrundt.no Tlf: 909 49 647

8 km .......................................................................20
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Følg Furusjøen Rundt-løpet/marsjen
på live.furusjoenrundt.no

Foto: Rune Hermansen
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Hilsen fra Furusjøen Rundt
Kvam idrettslag ønsker løpere, funksjonærer, støtteapparat, media og publikum hjertelig velkommen til
Furusjøen Rundt-løpet 2022 på Kvamsfjellet.
Sommerens løp er det tredje og siste av årets arrangementer i Furusjøen Rundt-trippelen.
Rennet ble arrangert 19. februar og rittet 9. juli med glade og positive ansikt blant utøverne. Rennet i 2023
arrangeres lørdag 18. februar, og vil igjen være en del av Ski Classic Challengers.
Løpet var det første arrangementet for Furusjøen Rundt med start i 1966. Det gikk fram til midten av 1970-tallet.
Deretter tok det en pause fram til relanseringen i 2011.
I 2011 var det 38 deltakere samt barneløpene. Løpet har hatt en jevn stigning i deltakertallet siden den gang, og i
2017 nådde vi den foreløpige toppen med 376 påmeldte.
Kvam idrettslag ønsker å benytte Furusjøen Rundt som en mulighet for å utvikle hele bygda. Kvamsfjellet med
panoramautsikt til Rondane tilbyr at vell av aktivitetsmuligheter, og fjellet gir også grunnlaget for vårt slagord for
trippelen; Eventyret i Rondane!
Kvam idrettslag takker alle de frivillige medlemmene som stiller opp på våre arrangementer. Vi retter en ekstra stor
takk til våre faste samarbeidspartnere Nord-Fron Røde Kors Hjelpekorps og Kvam Sanitetslag.
Ole-Petter Brendstuen
Daglig leder
Kvam idrettslag og
Furusjøen Rundt AS
Telefon: 907 78 999
post@kvamil.no

Anette Nyheim Lunde
Løpsleder
Telefon: 909 49 647
post@fursjoenrundt.no

Takk til følgende samarbeidspartnere:

Nord-Fron Røde Kors Hjelpekorps
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Velkommen til god mat
og god stemning på
Rondablikk!
For bestilling av mat eller
overnatting, ta kontakt på
E-post: post@rondablikk.no
Tlf.: 61 29 49 40

Bo komfortabelt under Furusjøen Rundt-løpet.
Rom/frokost:
Kr. 990,- per person i dobbeltrom
Halvpensjon - frokost og middag:
Kr. 1 290,- per person i dobbeltrom
Helpensjon - frokost, lunsj og middag:
Kr. 1 490,- per person i dobbeltrom
Tillegg for enkeltrom:
Kr. 300,- per døgn
Som hotellets gjest har du selvsagt tilgang til
hotellets fasiliteter.

Takk til følgende samarbeidspartnere:
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Program for Furusjøen Rundt-løpet
Takk til følgende samarbeidspartnere:

Onsdag 31. august
Kl. 23:59
Forhåndspåmelding stenger
Torsdag 1. september
Ca. kl. 19:00 Startlister trekkes
www.furusjoenrundt.no
Fredag 2. september
Kl. 10:00
Etteranmelding åpner, kun via EQ
Muligheter for å hente startnummer hos Sport 1:
(gjelder kun for de som har valgt hentes hos Sport 1 i
påmeldingen)

Kl. 09 – 17:00 Sport 1 Ringebu
Kl. 10 – 18:00 Sport 1 Vinstra
Lørdag 3. september
Kl. 10:00
Sekretariatet åpner.
Rudland Fjellsenter/stadion.
Uthenting av startnummer.

Kl. 10:00

Kiosk åpner
Salg av ALI-kaffe, min. vann, pølse og vafler
m.m. Kortterminal.

Ca. kl. 11:35

Felles oppvarming på stadion
v/Hanne Eide Myhre

Kl. 12:00

Furusjøen Rundt-løpet, 18 km

Kl. 12:10

Furusjøen Rundt-marsj, 8 km

Kl. 12:20

SNAPP, ca. 700 m
6 – 10 år. Hinder og løp.
Start v/parkeringsplass Rudland Fjellsenter

Kl. 12:30

SNIPP, ca. 500 m
0 – 5 år. Start nedenfor Ruststugusetra.
Hinderløp.

Ca. kl. 14:00

Premieseremoni på stadion
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Trippelresultat renn og ritt
For å være en trippeldeltaker må man i løpet av året, 2022, fullføre følgende:
45 km Furusjøen Rundt-rennet, 65 km Furusjøen Rundt-rittet, 18 km Furusjøen Rundt-løpet
Resultat etter renn og ritt i 2022, foreløpig resultat i årets trippel:
Etter rittet:
Plass
1
2
3
4
1
5

Etternavn
Lindby
Svarstad
Fossum
Pettersen
Byrkjeland
Arildset

Fornavn
Sjur Arne
Christian
Eivind
Fred Gisle
Amanda Borge
Thomas

Klubb
Otta / Ottadalen SK
Team Mosetertoppen Skiline
Hurdal IL Sykkelgruppe
Lyngdstad/Hustadvika Sykkelklubb
Røa IL/Fiskebeinern SK
Team Foss/Nitelva CK

Etternavn
Svarstad
Lindby
Byrkjeland
Pettersen
Fossum
Arildset

Fornavn
Christian
Sjur Arne
Amanda Borge
Fred Gisle
Eivind
Thomas

Klubb
Team Mosetertoppen Skiline
Otta
Røa IL/Fiskebeinern SK
Lyngdstad
Hurdal IL
Team Foss

M50
M50
M45
M55
K25
M50

Tid
05:53:04,4
06:07:39,6
06:15:05,9
06:22:30,8
07:15:25,7
09:29:56,7

M50
M50
K25
M55
M45
M50

Tid
02:15:56,7
02:38:57,4
02:44:49,3
02:53:25,8
03:05:03,3
04:26:54,2

Etter rennet:
Plass
1
2
1
3
4
5
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Premiering
FURUSJØEN RUNDT – TRIPPELEN 2022
Dame- og herreklassen totalt:
1. Gavepremie + Pokal
2. Gavepremie
3. Gavepremie
Egen trippelpins til alle som har deltatt både på ski og
sykkel og løp uavhengig av distanse
FURUSJØEN RUNDT – LØPET 2022
Medalje til alle ved målgang
18 km Furusjøen Rundt-løpet:
Kvinne- og herreklassen totalt:
1. Gavekort, Sport 1, verdi kr 1 000,2. Gavekort, Sport 1, verdi kr 750,3. Gavekort, Sport 1, verdi kr 500,8 km Furusjøen Rundt-løpet:
Kvinne- og herreklassen totalt:
1. Gavepremie
2. Gavepremie
3. Gavepremie
Snipp-Snapp hinderløp:
• Medaljer ved målgang
Alle klasser:
• Uttrekkspremier på startnummer
Oversikt finner du på tavla på stadion ved
målpassering
Uttrekkspremiene hentes i Sekretariatet.
•

Deltakerpremier: Furusjøen Rundt-buff i
startnummerkonvolutt til alle som deltar.

Premier ettersendes ikke.
Med forbehold om endringer.
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Informasjon
Påmelding:
Påmelding skjer via nettsiden
www.furusjoenrundt.no fram til løpsdagen 3.
september.

Se også: Detaljert beskrivelse.
Garderobe og dusj:
Garderobe i teltet på stadion.
Garderobe og dusj på Rondablikk Hotell
Garderobe og dusj i Kvam Idrettspark i Kvam
sentrum, 12 km.

Siste frist for etteranmelding på løpsdagen:
Inntil èn time før start, dvs. Snipp-Snapp kl. 11.30.
Øvrige distanser kl. 11.00

Sikkerhet:
Røde Kors er stasjonert på stadion og i utsatte steder
i løypa. Arrangøren har også løypevakter med
samband. Telefonnummer til alarmsentralen står
også på baksiden av ditt startnummer: 958 66 770

Sekretariat:
Lørdag 3. september fra kl. 10:00 på stadion.
Her hentes startnummer ut.
Startnummer:
Hentes i sekretariatet inntil en time før start.
Numrene skal festes godt synlig på løperens bryst.
Det benyttes startnummer med tidtakerchip bak.
Baksiden av startnummeret fylles ut av hver enkelt
deltaker.

Påmeldingsavgift:
Innen
31.08.22

Etteranmelding

Lisens

18 km
Furusjøen
310,400,40,Rundt-løp
8 km Furusjøen
260,350,40,Rundt-marsj
Familie*
415,750,50,Snipp-Snapp
50,70,* Familiepåmelding gjelder for inntil 5 personer i samme
husstand/adresse, hvorav minst èn person er over 18 år
(må registreres først i påmeldingen). Familie gjelder kun for
8 km, og alle må delta på samme distanse.

Kiosk/bevertning:
Salg av ALI-kaffe, enkel mat og drikke i kiosk på
stadion.
Eget serveringstelt på stadion med suppe til
deltakerne ved målgang.
Snipp-Snapp får boller og drikke ved mål.

** Barn frem til 13 års alder er forsikret gjennom idrettens
barneforsikring.

Brutt løp:
Alle løpere oppfordres til å melde inn umiddelbart
man bryter løpet. Varsle nærmeste vaktpost eller
direkte i sekretariatet.

Lisens:
Det er obligatorisk med lisens for alle mellom 13 - 80
år, og kommer i tillegg til påmeldingsavgift.

Reglement:
Vi ønsker at alle skal ha en positiv opplevelse med
Furusjøen Rundt-løpet, og ber om at alle setter seg
inn i regelverket, se
https://www.furusjoenrundt.no/lopet/#reglement
Klasseinndeling:
Iht. Birkebeinerløpet, samt barneklasser
Veibeskrivelse:
Stadion er lokalisert på Rudland Fjellsenter ved
Rondablikk, 12 km fra E6.
Fra E6 følger man skilting Kvam - Kvamsfjellet.
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Starttider
Med forventet passeringstider av førstemann på de oppsatte matstasjonene.
Basert på fjorårets passeringstider og snitthastighet.
Fryosen

Pungen

Vassmillom

4 km

9.3 km

14.6 km | 4.8 km

12:00

12:15

12:30

12:55

13:05

8 km Furusjøen Rundt-marsj

12:10

-

-

12:25

12:45

Snapp

12:20

-

-

-

12:25

Snipp

12:30

-

-

-

12:35

Klasse

Start

18 km Furusjøen Rundt-løp

Mål

Rent arrangement/Anti-doping
Kvam idrettslag er sertifisert som «Rent idrettslag» og Furusjøen Rundt er et «Rent
arrangement».
Arrangøren vil gi støtte til Anti-doping Norge etter behov.
Alle løpere og ledere skal forholde seg til instrukser gitt fra representanter fra Anti-doping Norge.

Takk til følgende samarbeidspartnere:
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Furusjøen Rundt
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Drikke-/matstasjoner
Det er fire matstasjoner undervegs, avhengig av trasé.
• FoN-Fryosen, 4 km.
Krus med FoN-sportsdrikk og vann. Energibar og banan.
• FoN-Pungen, 9,3 km.
Krus med FoN-sportsdrikk og vann. Energibar og banan.
• FoN-Vassmillom, 14,6 km | 4,8 km
Krus med FoN-sportsdrikk, cola og vann. Energibar og banan.
• FoN-Stadion, ved målgang.
FoN-sportsdrikk og vann. Banan.
Tomatsuppe m/makaroni og Eventyrbrød i teltet.
For Snipp-Snapp deltakere serveres det boller og saft ved målgang.
Rondane og Kvamsfjellet har en vakker, men sårbar natur. Det er viktig for oss som arrangør å søre for at Furusjøen
Rundt ikke ødelegger dette. VÆR EN MILJØVENN - BENYTT SØPPEL-/DROPPSONER VED DRIKKESTASJONENE.
Det er nulltolleranse for forsøpling langs traseen. Forsøpling blir straffet med 10 minutter tillegg i tid.
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Stadion
Klikk på bildet for større versjon (krever nett)

På stadion finner man bl.a.: Stor, moderne toalettvogn. Garderober i teltet. Kiosk og servering. Sekretariat.
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Løypekart og løypeprofiler
18 km
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Løypeprofil 18 km

Løypebeskrivelse 18 km
Løpet starter ved Rudland Fjellsenter, går 500 meter på asfaltert veg opp mot Bjørgebu. Fra her går løpet innover
Peer-Gynt Seterveg før den svinger av til venstre mot Årvillingen. Løypa går i lett, flatt terreng langs med Årvillingen
på Gamle Hovdeveg videre innover mot Hovde på grusveg og 1. drikkestasjon. Her svinger løypa av mot Fryosen og
videre mot Frylisætra.
Fra Frylisætra går løypa videre i terrenget mot Luseby, over Glitra og til Pungen og 2. drikkestasjon.
Løypa går videre på grusveg mot Furusjøbu og Vålåsjåsætrin, og svinger av mot Vassmillom hvor drikkestasjon nr 3
er plassert. Løypa følger så grusveg i vel 3 km opp mot Haugsetra forbi gamle sæterstuler, før den går ned igjen via
Rustugusetra mot mål ved Rudland Fjellsenter.

Foto: Fredrik Weikle
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8 km

Løypeprofil 8 km

Løypebeskrivelse 8 km
Mosjonsløypa starter ved Rudland Fjellsenter, går ca. 500 meter på asfaltert veg opp mot Bjørgebu. Her ifra går
marsjen/løpet innover Peer Gynt Seterveg før den svinger av og til venstre ned mot Årvillingen. Løypa går i lett, flatt
terreng langs med Årvillingen på Gamle Hovdevegen.
I krysset Gamle Hovdevegen - Furusjøråket skilles løypene, og mosjonsløpet fortsetter ved å svinge til venstre
innover Furusjøeråket med Furusjøen og Rondane som kulisser.
Etter underkant av 600 meter svinges det til venstre og man fortsetter på Krokkbekkvegen før man forlater
grusveien og over i terreng. Her løper man på grussti, oppbygde klopper og flis, før man kommer til Vassmillom og
drikkestasjon etter 4,8 km.
I fra drikkestasjonen og inn til mål følger man nå samme løype som aktivløpet. Grus
3 km opp mot Haugsetra, forbi gamle seterstuler, inn via Ruststugusetra og mot mål på Rudland Fjellsenter.
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Snipp – Snapp
Eventyrløp for barn
Vi ønsker alle barn opptil 10 år hjertelig velkommen til Snipp-Snapp
Påmelding:

Via nettsiden www.furusjoenrundt.no fram til løpsdagen 3. september.
Vi anbefaler at man benytter seg av online påmelding for å unngå kø og forsinkelser på rittdagen.

Startkontingent:

Kr. 50,- innen 31. august
Kr. 70,- fra 1. september

Premiering:

Alle får medalje fortløpende ved målgang

Servering:

Boller og drikke i målområdet

Løypekart:

Snipp 0 – 5 år:
Starter rett nedenfor Ruststugusetra og løper en hinderbane som utfordrer koordinasjon og motorikk. Morsomt!
Snapp 6 – 10 år:
Starter ved parkeringsplassen på Rudland Fjellsenter. Løper en morsom hinderbane opp til runding, for så å løpe
nedover til mål. Morsom løype som utfordrer koordinasjon, motorikk og fart!
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Steinsenteret Granitt og Betongvare regnes som en av de ledende på produkter
og løsninger innen utemiljø i O slo og omegn. Vi er spesialister på betongvarer,
mørtel, epoxy, naturstein, VVA og hageprodukter. Vi har samlet de beste
produktene på ett sted, og vårt mål er å tilby den beste logistikken med de beste
løsningene og produktene som finnes i markedet til enhver tid

Strømsveien 312
1081 Oslo
Telefon: 23 37 84 40
E-post: firmapost@g-b.no
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Foto: Fredrik Weikle

Foto: Per Fredriksen
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