
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN TIL VILLROA RACE 2022! 

Oppmøtested   
Vidsyn Flendalen i Trysil – Kjør til Innbygda i Trysil og følg skilting Flendalsvegen ca 23 km nordover 
til Vidsyn 
 

Kjøremøter 

klasse A og B – fredag 18.mars kl 17:00 

Klasse C og D – lørdag 19.mars kl 09:00 

 

Last ned QPAWS app 

For tracking og tidtaking bruker vi QPAWS app. Last ned på telefonen helst i dag og registrer deg som 

bruker. Det er gratis å laste ned og bruke appen. 

 
Løpsgjennomføring 
YR.no har meldt sol og plussgrader til helga. Vi prøver å hensynta løpsopplegget til beste for 

hundene.  

Alle klasser har fellesstart i alle etapper, med unntak av sisteetappe klasse A og B som blir jaktstart. 

 

 

      

 

 

INFORMASON TIL DELTAKERE 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Hvilested og måltid 

Deltakere organiserer selv egen overnatting i telt, lavo eller annet egnet sovested. Det blir tilbud for 

kjøp av varm mat i Bakksætra og på Vidsyn. 

 
Fredag 18.mars   
Klasse A kl 18.00 start 1. etappe, 50 km, Vidsyn – Bakksætra  

(overnatting ute Bakksætra) 
Klasse B 1 og B2 kl 18:30 start 1.etappe, 50 km, Vidsyn – Bakksætra  

(overnatting ute Bakksætra) 

 

Lørdag 19.mars 

Klasse A  05:00 start 2.etappe, 47 km, Bakksætra – Vidsyn 

Klasse B1 og B2  07:00 start 2.etappe, 47 km, Baklsætra – Vidsyn 

Klasse C og D  kl 10:00 start  

 

Klasse A   kl 15:00 start 3.etappe, 100 km, Vidsyn – Vidsyn 

 

Søndag 20.mars 

Klasse B  kl 07:00 jaktstart 3.etappe, 50 km, Vidsyn – Vidsyn 

Klasse A  kl 08:30 jaktstart 4.etappe, 50 km, Vidsyn – Vidsyn 

Klasse C og D  kl 10:00 start  

 

Villroabankett:  I deltakeravgiften inngår banketten. Dersom andre i ditt team/familie ønsker 

å delta i måltidet så send melding innen torsdag 17.mars til 

sekretariat@femundlopet.no eller mob. 93658246 

 

Kl 14:00  Premiering, oppsummering, avslutning og Villroabankett 
  

Vi gleder oss til å møte deg og hudene til et løp og arrangement som DU er med å sette preg på. Når 
man planlegger gjennomføring av et nytt løp er det helt sikkert gode muligheter til forbedringer av 
arrangementsopplegget. Dine innspill underveis og i etterkant vil være nyttige.  

Møt med senkende skuldre og skinn om kapp med solen. Vi sees! 

Ungdomslaget Flendølen & Femundløpet  

mailto:sekretariat@femundlopet.no

