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Velkommen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg oss på 

 

Furusjøen Rundt er med i følgende nettverk:  

 

 

 

 

Smøretips 

 

 

 

 

 

 

 

Stor takk til våre gode medhjelpere i: 

Kvam Sanitetslag   Nord-Fron 

       Røde Kors  

      Hjelpekorps 

Velkommen til Kvam, Rondane 
og Furusjøen Rundt. 

 

Som rennleder er det min 
oppgave å sørge for at du som 
utøver, støtteapparat eller 
publikum skal få en hyggelig 
opplevelse hos oss. 

Årets renn består av 45 km seedingsrenn som er 
innlemmet i Visma Ski Classics Challengers, 20 km 
turrenn og 12 km trimrenn. Våre fjellområder byr på 
fantastiske muligheter for langrenn. Vi har forsøkt å lage 
traséer av høy standard. 
 

Furusjøen Rundt-rennet stiller store krav til oss som 
arrangører. Takket være engasjerte og entusiastiske 
frivillige i Kvam idrettslag, og andre foreninger er det 
mulig for oss å levere et slikt arrangement. 
 

Husk! Vi har alle et felles ansvar for å ta vare på 
hverandre under rennet 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! 
 

Per Henry Vassdokken, Rennleder  

 

Swix gir oss sine smøretips 
Swix smøretips for Furusjøen Rundt 

 
Vi vil også komme med oppdatert smøreinfo på 

www.furusjoenrundt.no 
 

Se værvarsel fra YR.no – Rondablikk 

https://www.facebook.com/Kvam-Sanitetslag-1682281128696349/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/oppland/nord-fron/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/oppland/nord-fron/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/oppland/nord-fron/
http://www.kvamsfjellet.no/rkt/rkt-nytt
https://www.swix.no/no/tips-guider/smoretips-for-skirenn
https://www.swix.no/no/tips-guider/smoretips-for-skirenn
http://www.furusjoenrundt.no/
http://www.yr.no/sted/Norge/Oppland/Nord-Fron/Rondablikk_h%C3%B8yfjellshotell/
http://www.swix.no/
http://www.lillehammer.com
http://www.youtube.com/user/FurusjoenRundt
https://www.facebook.com/FurusjoenRundt/
https://www.instagram.com/furusjoenrundt.no/
http://eepurl.com/ctNh51
https://vismaskiclassics.com/
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Ole-Petter Brendstuen 
Daglig leder  
Telefon: 907 78 999  
post@furusjoenrundt.no 

 

Anette N. Lunde 
Arrangementsleder 
Telefon: 909 49 647  

anette@furusjoenrundt.no 

 

 

 
 

Hilsen fra Furusjøen Rundt 
Furusjøen Rundt-trippelen er Kvam idrettslag sin store satsing, og Furusjøen 

Rundt AS er et heleid selskap av idrettslaget.  

Furusjøen Rundt-løpet er det eldste arrangementet og gikk av stabelen i årene 

1966-1973. Løpet var tilbake på programmet fra 2011. 

Furusjøen Rundt-rennet ble lansert i 1967 og gikk i første periode fram til 1995. I 

2009 startet rennet på nytt, vi arrangerer i dag rennet for 40. gang og nå er 

rennet en del av Visma Ski Classics Challengers. 

Furusjøen Rundt-rittet er siste skuddet på stammen og startet i 2009. 

Siden den gang har rittet vokst raskt, via rankingstatus til NorgesCup, NM i 2014 

og EM i terreng maraton; 2019 UEC MTB Marathon European Championships. Til 

sommeren arrangerer vi igjen NM Terreng Maraton. 

 

Kvam idrettslag ønsker å benytte Furusjøen Rundt som en mulighet for å utvikle 

hele bygda. Det bor ca. 1.300 personer i Kvam og de fleste er medlemmer av 

idrettslaget. Laget tilbyr mange aktiviteter i Kvam Idrettspark.  

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 og samarbeidspartnere som stiller opp på våre 

arrangementer. Dette er medlemmer med stor entusiasme og et brennende engasjement for at Kvam skal 

levere topp arrangement. Under vinterens renn er ca. 150 frivillige i sving. Vi er også et miljøgodkjent 

arrangement som setter krav til oss som arrangør og hvordan vi ivaretar våre ressurser.  

Vi oppfordrer også til å besøke standene på stadion.  

 

Velkommen til fjells til hver og en av dere!

Utsalgssteder kart:  

Rustugusetra  Kiwi Kvam 

Hotel Rondablikk Bua kafe 

Blåswixbutikken Pillarguri 

Kvam IL/Furusjøen Rundt er 
teknisk startarrangør på 

HalvSTYRKEPRØVEN 

mailto:post@furusjoenrundt.no
mailto:anette@furusjoenrundt.no
http://www.kvamil.no
http://kvamil.no/Kvamhytta/Kvamhytta/Fakta-om-Kvamhytta
https://styrkeproven.no/hjem
https://styrkeproven.no/distansene/kvam
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Bo komfortabelt på Hotell Rondablikk 
under Furusjøen Rundt-rennet. 
 
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.  

 

Bestilles gjennom Vertshuset Sinclair.  

  
E-post: post@vertshuset-sinclair.no  

Tlf.: 61 29 54 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Garderober 
Vi ønsker deltagere hjertelig velkommen til å 
benytte garderober til å skifte tøy og/eller dusje, 
men ber forståelse for:  

• Førstemann-til-mølla prinsippet, da vi også må 
ha varmt vann til hotellets boende gjester. 
Garderoben kan bli stengt. 
 

• Vis hensyn til de andre gjestene på hotellet, 
ikke skift i gangene, men i garderobene. 
 

• Håndduker medbringes, men kan evt. leies i 
resepsjonen. 

 
 

http://www.rondablikk.no/index.php/no/
http://rondablikk.no/no/
mailto:post@vertshuset-sinclair.no
http://rondablikk.no/no/
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Øyens 

Hjemmebakeri 

https://www.oyenshjemmebakeri.no/ 

Åpent utsalg på  

Sødorptunet Vinstra. 

Leverer lefse, flatbrød og fettbrød fra Aker Brygge, 

restauranter, dagligvare til private.   

Anbefaler et besøk til søstrene Øyen! 

https://www.oyenshjemmebakeri.no/
https://www.oyenshjemmebakeri.no/
https://www.ge.no/
https://www.oyenshjemmebakeri.no/
http://www.vertshuset-sinclair.no/
http://www.vertshuset-sinclair.no/
http://www.vertshuset-sinclair.no/
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Program for Furusjøen Rundt-rennet 
Onsdag 12. februar 
Kl. 23:59:59  Forhåndspåmelding stenger 
 

Torsdag 13. februar 
Ca. kl. 19:00 Startlister trekkes 

www.furusjoenrundt.no 
 

Fredag 14. februar 
Kl. 10:00 Etteranmelding åpner, kun via EQ 
 
Kl. 10-17:00 Ruststugusetra - Kafé og dagligvare. 

 

Kl. 11-20:00 Bjørgebu Kafe. Norsk og kinesisk mat. Sushi 

 

Kl. 16:30 Rondablikk Hotell – Lagledermøte 
 Visma Ski Classics Challengers.  

 
Kl. 18-20:00 Sekretariat – På Kiwi Kvam  

Utlevering av startnummer.  
 

Kl. 20:00 Rondablikk Hotell 
Gratis foredrag «Best uten fluor». 

 

Lørdag 15. februar 
Kl. 09:00 Sekretariatet åpner 

 Rudland Fjellsenter/stadion. Utlevering av 
startnummer.  

 Parkering kr. 50,- kun kontant/Vipps 
 

Fra kl. 10:00 Åpen kiosk på stadion 
  
Kl. 10-17:00 Ruststugusetra - Kafè og dagligvare. 

 
Kl. 11:00  FURUSJØEN RUNDT-RENNET  

45 km  
Puljestart hvert 5.minutt etter anvisning.  

 

Kl. 12:15 FURUSJØEN RUNDT-RENNET  
20 km Turrenn med tid og mosjon/ familie uten 

tid. Puljestart etter anvisning. 

 
Kl. 12:20 FURUSJØEN RUNDT-RENNET  

12 km Trim-/familierenn.  

 

Ca. Kl. 13.00 Første løper ventes i mål  
 

Ca. kl. 13.30 Premieseremoni starter 
 
Søndag 16.febuar: 
 

Kl. 10-17:00 Ruststugusetra - Kafé og dagligvare. 

 

Kl. 11-18:00 Bjørgebu Kafe. Norsk og kinesisk mat. Sushi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sport 1 og Swix treffer du på stadion. 

Sekretariatet er i det store teltet på stadion 

Rondane-Kvamsfjellet Turløypelag preparerer 

løyper 

https://signup.eqtiming.no/?Event=Furusjoen_Rundt&lang=norwegian
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https://alikaffe.no/?url=https://www.alikaffe.no/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DBrand&pk_campaign=604366022&pk_kwd=ali%20kaffe&pk_source=google&pk_medium=cpc&pk_content=367817717900&gclid=Cj0KCQiAsvTxBRDkARIsAH4W_j-K_OHCZNyWW9QEbX0MPVPyXvbfyDTX-coXtxvVJxYKY0ycTg8cEYMaAr0hEALw_wcB
http://www.snohettaregnskap.no/Regnskapskontor/Sn%C3%B8hettaRegnskapS%C3%B8rFronas.aspx
https://www.facebook.com/pages/category/RV-Park/Bj%C3%B8rgebu-Hytter-og-Caravan-375207846185516/
http://www.eidsiva.net/
http://www.klomstad.com/
http://www.gaus.no/
http://www.brodrenelium.no/
http://www.kontorleverandoren.no
http://www.eidsiva.net/
http://www.rondastak.no/
http://www.rondastak.no/
https://www.elkjop.no/
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Viktig informasjon 

 

Vegbeskrivelse: 
Stadion er lokalisert på Rudland Fjellsenter ved 
Rondablikk, 12 km fra E6. 
 

Detaljert beskrivelse 

• På E6 - følg skilting Kvam - Kvamsfjellet 

• Ved rundkjøring etter avkjøring til Kvam kjører man 
forbi Tungen Bil og innover Industrivegen 

• Etter ca 800 meter, hold til venstre og opp til 
sentrum av Kvam og fylkesvei 417 (gamle E6) 

• Her svinger man til venstre, deretter første til 
høyre, inn på FV 419/Kvernvegen. Skiltet 
Kvamsfjellet. 

• Følg fylkesveien oppover Veikledalen og inn på 
Kvamsfjellet. 

• Stadion er på høyre side, rett nedenfor Rondablikk 
Hotell. 
 

Premieutdeling, fra ca. kl. 13:30: 
45 km Visma Ski Classics Challengers: 
1.premie, kr 5 000,- 
2.premie, kr 3 000,- 
3.premie, kr 2 000,- 
 

Gjelder for totalplassering i dame- og herreklasse. 
Furusjøen Rundt-plakett til alle klassevinnere. 
 

20 km turrenn med tidtaking: 
1.premie, gavepremie fra Elkjøp Otta 
2.premie, gavepremie fra Elkjøp Otta 
3.premie, gavepremie fra Elkjøp Otta 
 

Gjelder for totalplassering i dame- og herreklasse. 
Furusjøen Rundt-plakett til alle klassevinnere. 
 

Alle klasser: 
Uttrekkspremier, trekkes på startnummer. Liste over 
vinnere henges opp på resultattavlen.  
Uttrekkspremiene hentes på premiebordet etter 
målgang. 
 

Deltakerpremier:  
Furusjøen Rundt-buff i startnummerkonvolutt til alle 
som deltar. Uavhentede premier ettersendes ikke. 
 

Vær- og føreforhold: 
Vær: YR.no Føre/smøretips: Swix 
 

Sperretid: 
Alle må passere løypepunktet ved FoN Frya etter  
24.5 km innen kl. 13:45. Gjelder kun 45 km. 

 

Sekretariat: 
Fredag: 18-20:00 på Kiwi Kvam. 
Lørdag: Fra kl. 09:00 på renndagen.  
Sekretariatet er plassert i teltet på stadion.  
Her hentes startnummer, brikkesjekk. Etter- 
anmelding via EQ kan foretas inntil en time før start.  
 

Tidtakerbrikker: 
Det benyttes Emit Tidtakerbrikke. Brikkekontroll er 
obligatorisk, og det er deltakerens ansvar å få testet 
sin brikke. Deltakere som ikke har fungerende brikke, 
kan risikere å ikke bli registrert med sluttid.  
Tidtakerbrikken festes på venstre ankel. 
Ved bortkommet brikke blir deltaker avkrevet  
kr 1 000,- 
 

Startnummer: 
Numrene skal festes godt synlig på brystet. Baksiden 
av startnummeret fylles ut av hver enkelt deltaker. 
 

Kiosk/bevertning: 
Salg av mat og drikke i kiosk inne i serveringsteltet. 
Kortterminal i kiosk. 
Her serveres det også suppe m/Eventyrbrød til 
deltakerne etter målgang. 
 

Garderobe og dusj: 

• Garderobetelt (ikke dusj) på stadion. 
Oppbevaring skjer på eget ansvar. 

• Kvam Idrettspark i Kvam sentrum, 12 km. 

• Rondablikk Hotell, 200 m.  
Førstemann-til-mølla prinsippet, da de også må 
ha varmt vann til hotellets boende gjester. 
Garderoben kan bli stengt. 

 

Sikkerhet: 
Røde Kors er stasjonert på stadion og i utsatte steder 
i løypa. Arrangøren har løypevakter med samband på 
utsatte steder. Nødnummer Røde Kors: 958 66 770 
Legevakt: 116117 
 

Parkering: 
Parkeringsplass ved stadion. Oppfordrer til 
samkjøring. Parkeringsavgift, kr 50,-.  Kun 
kontant/Vipps betaling! 
 

Teknisk delegert (TD): Anders Lien. 
Teknikkontroll utføres flere steder i løypa.  
Sanksjoner ved bruk av feil teknikk.  
Klassisk stilart. 

http://www.furusjoenrundt.no/Kvamsfjellet/Veibeskrivelseogkart.aspx
http://www.furusjoenrundt.no/Kvamsfjellet/Veibeskrivelseogkart.aspx
http://www.furusjoenrundt.no/Kvamsfjellet/Veibeskrivelseogkart.aspx
http://www.yr.no/sted/Norge/Oppland/Nord-Fron/Rondablikk_h%C3%B8yfjellshotell/langtidsvarsel.html
https://www.swix.no/no/tips-guider/smoretips-for-skirenn
https://www.furusjoenrundt.no/rennet/#sekretaritat
https://signup.eqtiming.no/?Event=Furusjoen_Rundt&lang=norwegian
https://www.furusjoenrundt.no/rennet/#parkering
https://www.furusjoenrundt.no/rennet/#rennledelse
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Møt Sport 1 på stadion 
 

Vår samarbeidspartner Sport 1 
kommer til stadion. 

 
De vil være å treffe ved det store teltet 

fra kl. 09:30 i lag med Swix Racing Service og Fuel of Norway. 
 

De kan ikke gjøre underverker, men litt service,  
hjelp, råd og veiledning vil være mulig. 

 
Velkommen innom Sport 1 under 

Furusjøen Rundt-rennet 
 

I tillegg vil det være salg av diverse småsaker som eksempelvis: 

• Trinser 

• Skistaver 
 

• Briller 

• Hansker 

• Drikkebelte 

• Skismøring 

• Gel/barer 

• med mer 
  

Jernbanegata 8, Ringebu                Vinstragata 105, Vinstra 

61 28 09 20 | www.sport1.no                61 02 11 50 | www.sport1vinstra.no 

https://www.sport1.no
http://www.sport1.no/
https://www.sport1vinstra.no/
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Stadion 
Stadion befinner seg på Kvamsfjellet og Rudland Fjellsenter, rett nedenfor Hotell Rondablikk.  
På stadion finner man bl.a. stor og moderne toalettvogn, garderobetelt (ikke dusj), stort serveringstelt m/kioskutsalg 
og servering av suppe m/Eventyrbrød til alle deltakerne etter målgang. I teltet er også sekretariat lokalisert med 
etteranmelding, utlevering av startnummer og brikkesjekk. 
Utstillere og stands fra sponsorer og andre, parkering tett på start-/mål området. 

 
Klikk for større versjon av stadionkart  

Utstillere på stadion 

• Sport 1 Ringebu og Vinstra og Swix – Med smøretips og utsalg av utvalgte sportsutstyr 

• Tungen Bil – forhandler av Nissan, Suzuki og Isuzu i Lillehammer og på Kvam 

• Ødegaarden bakeri – lokal baker med Eventyrbrødet, Furusjøen Rundt sitt eget brød 

  

  

https://www.furusjoenrundt.no/rennet/#stadion
http://www.rudland.no/fjellsenter/index.php
http://furusjoenrundt.no/Portals/2/BilderRennet/2014/Toalettvogn.jpg
https://sport1.no/
http://www.swix.no/Tips-guider/Smoeretips-for-skirenn/Furusjoeen-rundt
https://www.tungen-bil.no/
http://odegaardenbakeri.no/
https://www.furusjoenrundt.no/wp-content/uploads/2020/01/Stadionkart-scaled.jpg
http://rondablikkhytter.no/
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http://odegaardenbakeri.no/
http://odegaardenbakeri.no/
http://odegaardenbakeri.no/
https://www.fuelofnorway.no/
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Fuel of Norway Mat- og drikkestasjoner 
Det er seks mat-/drikkestasjoner undervegs, avhengig av hvilket renn du deltar på. 

Vi har også en enkel stavservice og skismøring ved hver mat-/drikkestasjon, om uhellet skulle være ute. 

 

Hvordan finne det du trenger på matstasjonen: 

 

 

Vær en miljøvenn – benytt søppelsonene ved matstasjonene. Viser til øvrig rennreglement. 

 

http://www.furusjoenrundt.no/Rennet-Ski
https://www.furusjoenrundt.no/rennet/#mat-drikkestasjoner
https://www.furusjoenrundt.no/rennet/#mat-drikkestasjoner
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http://www.bakkenstreprodukter.no
http://www.elektro-montasje.no/
http://www.elektro-montasje.no/
https://www.motorspeed.no/
https://www.facebook.com/Rustugusetra-vM%C3%A5lfrid-og-Helge-Ruststuen-213572388974088/?fref=ts
http://www.krisko.no/
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Viktig informasjon fortsetter 

Seeding: 
Vi seeder til Vasaloppet og Birkebeinerrennet 
Husk å oppgi BirkenID og/eller VasaID ved påmelding 
for automatisk seeding. 
 

Starttider: 
Kl. 11.00: 
45 km - seedingsrenn klassisk stilart,  
puljestart hvert 5. minutt 
 

Kl. 12.15: 
20 km - turrenn m/tid og mosjon/familie u/tid  
klassisk stilart (forbehold om flere startpuljer) 
 

Kl. 12.20: 
12 km – trim-/familierenn i klassisk stilart 
 

Drikke- og matstasjoner: 
Det er seks mat-/drikkestasjoner undervegs, avhengig 
av hvilket renn du deltar på. 
Vi har også en enkel stavservice og skismøring ved 
hver mat-/drikkestasjon, om uhellet skulle være ute. 
Se illustrasjon for innhold på matstasjonene s. 14.  

• FoN-Kringsætrin (8km) 

• FoN-Karelen (16 og 8 km) 

• FoN-Frylia (24,5, 15,5 km og 7 km) 

• FoN-Indre Fiskedalen (33 km) 

• FoN-Bergemillom (40 km)  

• FoN-Mål 
• Tomatsuppe m/Eventyrbrød i serveringsteltet  

 

Klasseinndeling: 
45 km: M/K 15 – M/K 16-17 – M/K 18-19 – M/K 20+ 
inndelt i 5 årsklasser 
20 km: M/K 15 – M/K 16-17 – M/K 18-19 – M/K 20+ 
inndelt i 5 årsklasser 
20/12 km uten tid: Mosjon/Familie-klasse 
 
Stadion: 
Stadion befinner seg på Kvamsfjellet og Rudland 
Fjellsenter. På stadion finner man bl.a.: 

• Stor og moderne toalettvogn  

• Garderobetelt (ikke dusj) 

• Stort serveringstelt m/kiosk og sekretariat;  
o servering av suppe m/Eventyrbrød 
o Kiosksalg (kortterminal) 
o Sekretariat  

• Utstillere og stands fra samarbeidspartnere. 
 
 
 

Måling av stavlengde: 
Måleutstyr på stadion, slik at utøver kan sjekke sin 
egen stavlengde. Det er utøverens ansvar å sørge for 
å være innenfor regelverket. Stikkprøver av at man 
går med korrekt lengde på skistaver kan forekomme. 

• Regler og retningslinjer for stavlengde og 
teknikksoner 

 

Rennreglement: 
Deltakerne plikter å følge NSF sine lover og regler. 
Furusjøen Rundt-rennet arrangeres i klassisk stilart. 
Vi ber deltakere legge spesielt merke til følgende: 

• Det er påbudt med skilisens 

• Alle skal bære startnummeret synlig 

• Respekter og følg skilting 

• La venstre spor være for passering og raskere 
løpere 

• Det utføres teknikkontroll på stilart flere 
steder i løypa 

• Deltakere som ikke følger reglementet, kan 
bli diskvalifisert 

• Vis hensyn 

• Se fullstendig rennreglement 
 

Natur og Søppel 
Rondane, Kvamsfjellet har en vakker, men sårbar 
natur. Det er viktig for oss som arrangører å sørge for 
at Furusjøen Rundt ikke ødelegger dette. 
IKKE KAST TING I NATUREN LANGS LØYPA!  Benytt 
droppsoner ved matstasjonene. Det er nulltolleranse 
for forsøpling langs traseen.  
Forsøpling blir straffet med 10 minutter tillegg i tid. 
  
Sykdom/ulykke: 
Blir deltakeren syk eller forhindret til å stille til start, 
vil 50 % av startkontingent (pris før prisoppgang) bli 
refundert ved framvisning av legeattest senest 1 uke 
etter renndato. 
 

Eventyrbrødet: 
Furusjøen Rundt sitt eget brød produsert av  
 
 
 
 
For hvert solgte Eventyrbrød, støttes Furusjøen 
Rundt med kr. 1,50,-. 
 

 
Kan benyttes som betaling både på parkering, kiosk 
og sekretariat. Vippsnr #117297 

https://www.furusjoenrundt.no/rennet/#seeding
https://www.furusjoenrundt.no/rennet/#starttider
https://www.furusjoenrundt.no/rennet/#mat-drikkestasjoner
https://www.furusjoenrundt.no/rennet/#klasseinndeling
https://www.furusjoenrundt.no/rennet/#stadion
http://www.rudland.no/fjellsenter/index.php
http://www.rudland.no/fjellsenter/index.php
http://furusjoenrundt.no/Portals/2/BilderRennet/2014/Toalettvogn.jpg
https://www.skiforbundet.no/globalassets/04-gren---medier/langrenn/dokumenter/02-var--og-hostmoter/2016---host/infoskriv-regeloppdateringer-vedr-klassisk-2016-171509.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/04-gren---medier/langrenn/dokumenter/02-var--og-hostmoter/2016---host/infoskriv-regeloppdateringer-vedr-klassisk-2016-171509.pdf
https://www.furusjoenrundt.no/rennet/#reglement
https://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/regler-og-retningslinjer/
https://www.furusjoenrundt.no/rennet/#reglement
http://www.odegaardenbakeri.no/
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Løypekart og –profil, 45 km 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1avaMmUNL_25XX4wxkZroAmrSSSkIMZvz&hl=no&usp=sharing
https://www.furusjoenrundt.no/wp-content/uploads/2020/01/L%C3%B8ypeprofil-45kmNY-scaled.jpg
https://www.facebook.com/gudbrandsdalmiljoogentreprenoras/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBiYly-qYwCUfgw8PNLBWt9jb_G-PMU2xBcqevhUYiH8F0enkc_aZZjUfRTLgIi5DsJFuNeWxjdebsT
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http://www.gd.no
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Løypekart og –profil, 20 km  

 
Løypekart og – profil, 12 km 

https://www.furusjoenrundt.no/wp-content/uploads/2020/01/L%C3%B8ypeprofil-20kmNY-scaled.jpg
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1avaMmUNL_25XX4wxkZroAmrSSSkIMZvz&hl=no&usp=sharing
https://www.furusjoenrundt.no/wp-content/uploads/2020/01/L%C3%B8ypeprofil-12km.jpg
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1avaMmUNL_25XX4wxkZroAmrSSSkIMZvz&hl=no&usp=sharing
http://dolen.no/
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http://www.abaris.no
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Velkommen til fjells. 
Velkommen til Eventyret i Rondane. 

Velkommen til Furusjøen Rundt-rennet 


