
LØYPESEMINAR 2014
Foreløpig program

ONSDAG 26. NOVEMBER
Fra kl. 09.00  Demo og praktisk prøving av maskiner. Egen påmelding direkte til leverandørene:
  Antra AS - Fredrik Lien - tlf.  - fredrik.lien@antra.no
  Owren AS - Rune Austgarden - tlf. 474 52 473 - runar@owren.no
  Motorspeed AS - tlf. 61 26 80 03 - geirage@motorspeed.no
  Frammøte og registrering. Utdeling av kurshefte og navneskilt ved registrering.
Kl. 12.15  Lunch
Kl. 13.15  Velkommen
  Åpningsforedrag v/Per Nymoen og Marit Gjerland (NSF)
  Presentasjon av håndboka og facebooksiden.
  Kort minnestund for Svein Gulbrandsen.
Kl. 14.00-18.30 Programmet er inndelt i to parallelle sesjoner, der du velger selv hvilken del du deltar på. 
  Del 1 passer for deltakere som ikke har vært med på løypeseminar tidligere og del 2 passer for de  
  som har vært med før. Dette spesifiseres på bestillingsskjemaet ved påmelding.

DEL 1 - for de som ikke har deltatt tidligere DEL 2 - for de som har deltatt tidligere
Kl. 14.00 Generell maskinopplæring v/Runar Austgarden, 
Owren

Kl. 14.00 NM-løyper & turløyper i Rørosområdet  
v/Røros IL m.fl

Kl. 14.45 Maskinteknikk og service v/Ivar Løfshus, Antra Kl. 14.45 Skiløyper i verneområder. Problemer og 
løsninger v/Marianne Reusch

Kl. 15.30 Kaffe og kake Kl. 15.30 Kaffe og kake
Kl. 16.00 Kort presentasjon av mindre maskiner og annet 
aktuelt utstyr v/Motorspeed Lillehammer m.fl.

Kl. 16.00 Erfaringer med ny motorgenerasjon 
v/AdBlue-avgassrensing

Kl. 16.45 Risikomomenter ved bruk av 
prepareringsmaskiner v/Antra Opplæringstilbud. 
Sikkerhetsregler og vedlikeholdsregler v/Antra, Owren, 
Skiforeningen, m.fl

Kl. 16.45 GPS-sporing av løypemaskiner, løype- og 
preppeinformasjon.

Kl 17.30 Å preparere gode løyper v/Johs Haukåssveen 
og Skiforeningen. «Fasit» vedr løypebredder, sporbredder, 
sporsetting (tur- og konkurranser), bruk av fres, m.m. 
Sikkerhetsregler i løypa. Kjøring på islagte vann.

Kl. 17.30 Erfaringsgjennomgang og spørsmål til utstyrs-
leverandørene (grupper)

Kl. 18.30 Slutt Kl. 18.30 Slutt
 

Kl. 19.30 Aperitiff
Kl. 20.00 Middag og sosialt samvær utover kvelden

TORSDAG 27. NOVEMBER
Kl. 09.00  Løypekjørerens guide til plan- og bygningsloven: Graving, planering, drenering, på fylling av flis eller  
  grus. Hva kan man gjøre på egenhånd, og hva trenger søknad og tillatelse fra kommunen? 
  v/Marianne Reusch
Kl. 10.00  Erfaringer og råd om planering, grøfting, bygging av klopper etc. Å ta vare på snøen. 
  Korte innledninger og gruppearbeid.
Kl. 11.00  Oppsummering fra gruppene. 
  Innspill til ny utgave av håndboka.
Kl. 11.30  Kort presentasjon fra NM-arrangøren på Røros.
Kl. 12.30  Avslutning. Utdeling av kursbevis.
Kl. 13.00  Lunsj og vel hjem.

Kurssted:
Røros Hotell, An-Magrittsvei, 7374 Røros
Tlf. 72 40 80 00
post@roroshotell.no
www.roroshotell.no

Deltakeravgift
Kurspakke inkludert oppdatert kurshefte, alle fordreag og workshops, lunsj, kaffepauser, aperitiff og 
middag dag 1, samt frokost og lunsj dag 2:
kr 3290,- pr. person i enkeltrom. kr 2890,- pr. person i dobbeltrom.

Tillegg for overnatting tirsdag-onsdag inkl. middag og frokost
kr 1100,- pr. person i enkeltrom - kr 700,- pr. person i dobbeltrom.

Dagpakke 1 dag kr 1390,- pr. person inkludert enten lunsj eller middag
Dagpakke 2 dager kr 1890,- pr. person inkludert lunsj el. middag dag 1 og lunsj dag 2

Alt vedrørende overnatting, måltider og annet må avtales med sekretariatet og ikke direkte med 
hotellet. Dette for å unngå feil, dobbeltbookinger og misforståelser. 
NB! Faktura for kurspakke må betales før påmeldingen er endelig bekreftet.

PÅMELDINGSFRIST: 2.10.2014

FOR BEDRE FORHOLD
Antra AS, Sophie Radichs vei 1, 2003 Lillestrøm

Tlf: 67 92 00 90  Fax: 67 97 32 32 

www.antra.no

•Optimalt resultat
  – med markedets beste sporfres
•Fleksible løsninger
•Anerkjent kvalitet
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LØYPESEMINAR 2013

STOREFJELL 27.-28. NOVEMBER 2013
Nordic liner 

- effektiv sporfres
NYHET

!

Velkommen
til testkjøring 
på Storefjell 

et spor foran

Suveren på:
  Fremkommelighet
  Sporkvalitet
  Komfort
  Motorkraft
  Driftsøkonomi
  

 

For påmelding:
BENYTT ELEKTRONISK PÅMELDINGSSKJEMA PÅ  http://www.reisegnister.no/loypeseminar.html

Ved ytterligere spørsmål, kontakt
Anita - tlf. 99009653 anita@scandinaviatours.no
Monique - tlf. 99693854 monique@scandinaviatours.no


