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Mo 2-dagers
Velkommen til det tradisjonsrike Mo-2dagers i flott NordNorsk terreng, Mo i Rana 28-29. juni 

(kun 470 km fra Trondheim, 427 km fra Narvik, 490 km fra Umeå)

Løpstype: Lørdag 28. juni: Første dag er fellesstart med gafling og kartbytte. Antatte vinnertider er ca 
35 min. Første løp er også KM mellomdistanse for Nordland O-Krets. Vanlig intervallstart for 
DH11-12.

Søndag 29. juni: Andre dag gjennomføres som jaktstart. Antatte vinnertider er ca 45 
minutter. Vanlig intervallstart for klasser opp til og med DH11-12.

Tid: Lørdag 28. og søndag 29. juni 2008. Oppmøte 12:00 lørdag og 10:00 søndag.

Arena: Reinfjellia. Idyllisk beliggende ved Tverråga, hvor det er gode bademuligheter og fin strand. 
Merket fra E12, ca 12km fra Mo sentrum. Parkering ved samlingsplass. 

Start: Lørdag er fellesstart kl 13:00, start på samlingsplass. DH11-12 starter 12:30. N-løpere kan 
starte fra 12:00.

Søndag er første start kl. 11:00, ca 20min å gå til start. N-løpere kan starte fra 10:00. 

Kart: Reinfjellia/Utsikten. Målestokk 1:10 000, utgitt 2007, synfart 2005/2007/2008. 

Terreng: Terrenget er småkupert med relativt åpen bjørkeskog. Noe furuskog nederst og mange små 
vann. Tildels svært lettløpt med lite undervegetasjon. Mot nord er det mange hytter og stier. 
Det blir stor fart i løypene!!

Påmelding: Via kretsens hjemmeside www.nook.no eller N3Sport innen 22.juni. For hjelp til påmelding 
kontakt jkvatne@online.no. 

Ordinær startkontingent kr 45. for barn inntil 16 år, kr 80 for voksne (for hvert løp). 
Startkontingent innkreves klubbvis i etterkant. Utenlandske klubber betaler ved frammøte.

Det er mulig å melde seg på bare ett løp.

Etteranmelding: Inntil 1 time før start mot gebyr kr 90.-

Tidtaking: Emit’s EKT system. Brikke kan leies for kr 20,-.

Klasseinndeling: N-åpen, DH10, DH11-12, DH13-14, DH15-16, DH17, DH45, DH55, DH65, DH75, DH13-16C, 
DH17B, Trim.

Premiering: I N-åpen, DH10 og DH11-12 er det full premiering begge dager. For øvrige klasser samlet 
premiering for Mo 2-dagers etter begge løp. I DH 13-16 er det 1/3-premiering. For KM deles 
det ut gull, sølv og bronsemedalje til og med DH17, kun gullmedalje fra og med DH 45.

Vask/Dusj: Våtklut/Elv med badeplass. Dusj på O-camp

Barneparkering: Nei

Løpsleder: Tore Kolstad [tore.kolstad@start.no]

Løypelegger: Eli Ringdalen/Alf Olsen/Ola Redal.

O-camp: Polarsirkelen videregående skole, avd. Moheia. Ca 0,9 km fra sentrum av byen. Plass på O-
camp bestilles hos Per.Arne.Storvolleng@rana.kommune.no 

Det selges grillmat på samlingsplass begge dager. Premieutdeling på samlingsplass etter løpet. Vi 
ønsker dere velkommen til Mo 2-dagers og håper dere vil bruke tiden sammen med arrangører og 

tilreisende etter løpet lørdag. Blir det for mye regn flyttes premieutdelingen og den sosiale delen av 
arrangementet inn på O-campen. Lykke til!
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