Velkommen til
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VIRTUELL
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2021

På grunn av smittesituasjonen arrangeres Saldilten i år virtuelt.
Det betyr at du løper/gårnår du selv ønsker det innenfor tidsrommet 18. – 24. mai.
Påmelding: Gjøres helst via deltager.no eller alternativt pr epost til pamelding@saldilten.no
(Epost må inneholde navn, kontaktinfo, løype og fødselsår - bekreftelse på betaling)
Betaling ved epost påmelding gjøres via vipps 686372 eller til kontonummer 4400 06 09347.
Distanser/løypetraseer: Løypene går etter grusveg og er de samme som til vanlig.
• Halvmaraton: Sørenget – Foss T/R
• Kort løype - 6,63 km:
		 - Vetterhusstrømmen bru – Sørenget
		 - Alternativt: Sørenget til vendeskilt etter Lødding T/R kun trim uten tid
		(for å slippe transport til ord. startsted)
• Minidilten - 1 km: Sørenget – Heimdalen T/R
Det står flagg ved start og mål, og skilt på vendepunktene for hver av løypene.
I veikryss (HM) og i start-/målområdet; merkes retninger i vegen med maling.
Tidtaking: Hvis du ønsker å registrere tiden din på kort løype (fra brua) og Halvmaraton,
gjør du dette enten med Strava (det lages segmenter for både Kort løype og Halvmaraton,
og du må ha åpen profil), eller manuelt ved å sende tiden til post@saldilten.no
eller sms til 913 76 629. NB: Eventuelle løyperekorder kan kun bli godkjent under ordinære løp.
Deltagerliste og resultatliste publiseres på bl.a hjemmesiden og i NA.
Startkontigent: 13 år eller eldre: 100,- (inkl. lisens) og 12 år eller yngre: 50,Premiering:
• Årsutmerkelser: Alle som deltar får registrert løpet som tellende i antall deltagelser.
		 De som skal ha års-utmerkelser (ikke diplom) blir kontaktet for avtale om henting.
• Uttrekkspremier: Trekking av flere gavekort blant alle deltagerne!
Oppturpoeng: 200 poeng for deltagelse i Saldilten!
Smittevernhensyn: Hver enkelt har ansvar for å ivareta gjeldende smittevernregler!
Har du spørsmål, ta kontakt Åse Marie Foss Bruun 995 08 147.

Saldilten - for hele familien

