Vi er så glade for å kunne invitere til motbakkeløp og padleregatta i Søre Osen i år også!
Begge disse er uhøytidelig arrangement som passer for alle!
Vi vil være veldig nøye på at gjeldende smittevernreglene overholdes.

S ABBURSKNAPPEN

Lørdag 18. juli klokken 11.00

SØRE OSEN
PADLEREGATTA

Lørdag 18. juli klokken 14.00

Hvem blir den raskeste opp til Stabbursknappen? 3,5 kilometer og 148 høydemeter på fin sti. Alle kan være med! Unge og gamle, raske og ikke fullt så raske.
Målet er å få alle opp til toppen uansett tempo!

Gled dere til en fin tur innover Vesleosen. Alle typer farkoster med muskelkraft
til fremdrift, herunder kajakk, kano, robåt, SUP (stand-up-padle), surfski, tråkkebåt
med mer kan benyttes.

PRISER
Startkontingent er kr. 100,- pr. person. (50% avslag for medlemmer i Søre Osen
Idrettslag og de som deltar i både løp og padleregatta.)

PRISER
Prisen er kr. 100,- pr farkost. Ved etteranmelding kommer et påslag på kr. 50,-.

Alle under 18 år deltar gratis!
PREMIER
Beste herre og dame over 16 år, og beste gutt og jente 16 år og yngre. I tillegg
har vi flotte trekningspremier, så alle har mulighet til å vinne noe!
Premieutdelingen finner sted ved samfunnshuset.
INFORMASJON
Start er ved samfunnshuset på Sjøenden. Mål er varden på Stabbursknappen
Oppdatert informasjon og lenke til påmelding finner du på trysil.com. Har du
spørsmål, ta kontakt med Erik Harviken 91 19 1971 eller Geir Graff 93 45 92 60

Alle farkoster som har med minst en person under 18 år deltar gratis!
PREMIER
Vi har mange flotte trekningspremier, så alle har mulighet til å vinne noe!
Premieutdelingen finner sted så snart alle er i mål.
INFORMASJON
Start og mål er ved båthavna nedenfor Samfunnshuset. Løypene går innover
Vesle Osen, og dere kan velge kort (ca 1,9 km) eller medium (ca 4,1 km) løype.
Vi har rundt 18 kanoer til utlån/leie! (Førstemann til mølla)
Oppdatert informasjon og lenke til påmelding finner du på Facebook (Søre
Osen Padleregatta) eller trysil.com Har du spørsmål, ta kontakt på 93 45 92 60
eller graff.geir@gmail.com

