
Tour de Synnfjell 2016 
Dag 3. søndag 21.august 

Triathlon og lagstafett fra 17 år og eldre 
(rulleski, sykkel, løp) 

 

 

Startnummerutdeling i Torpa skytterhus fra klokken 09.00 
(Ca.1,5 km innover mot Synnfjell fra krysset fra Lillehammervegen fv 250) 

Pris: 300 kr, etteranmelding + 50 kr 

De som ikke er medlem av Norges Triathlonforbund må betale en engangslisens på 150 kr. 

 Triathlon HERRER starter klokken 11.00 fra TORPA SKYTTERBANE: 

Først 8,5 km rulleski klassisk 

(stigning ca. 350m) Så rett over 

på sykling 21 km på grusvei og 

asfalt. 

Avsluttes med 6 km løping med 

målgang Spåtind Sportshotell 

Tillatt rulleskihjul: Nr. 2 

 
(NB, kartet er før endringen av løypa) 

Kartet viser rulleskidelen for alle. 

 Triathlon DAMER starter klokken 11.00 fra TORPA SAG: 

Først 6 km rulleski klassisk 

(stigning ca. 350 m) Så rett over 

på sykling 21 km på grusvei og 

asfalt. 

Avsluttes med 6 km løping med 

målgang Spåtind Sportshotell. 

Tillatt rulleskihjul: Nr 2 

 

Kartet viser sykkeldelen for alle 

 Lagstafett ÅPEN, 3 personer, starter klokken 11.00 fra TORPA SAG 
3 personers-lag istedenfor alle 

etappene alene. Kanskje det kan 

være noe for vennegjengen, 

jobben eller idrettslaget? 

Mikse laget som dere vil. 

Tillatt rulleskihjul: Nr 2 

 
Kartet viser løpsdelen for alle 

Flere detaljer på neste side: 



Tour de Synnfjell 2016 
Dag 3. søndag 21.august 

Triathlon og lagstafett fra 17 år og eldre 
(rulleski, sykkel, løp) 

 

 

 

Tour De Synnfjell, kart over hele triathlonløypa 
Ca. 500 m total stigning. Lengde damer 33 km, lengde herrer 35,5 km. 
Obs. Kartet viser ikke endringen av løypa på grunn av dårlig asfalt. 

 

Tour De Synnfjell kart over rulleskidelen (endret løype) på triathlon 
Ca 380 , total stigning. Lengde dager 6 km, lengde herrer 8,5 km. 
OBS. På grunn av dårlig asfalt, så måtte vi legge om løypa. Se kartet for korrigert løype. 

 
 

Tour De Synnfjell kart over sykkeldelen på triathlon 
Ca 105 m total stigning. Lengde damer og herrer 21 km. 

 

 
Triathlon er fra 17 år og eldre. 11 – 16 år går Duathlon 

Kontaktperson;triathlon/duathlon/lagstafett 
Anders Rønningen, mobil: 454 02 605 

 
 

 

Påmelding: TdS, dag 3, 2016 

https://teamsynnfjelltest.files.wordpress.com/2014/05/triathlon2008.pdf
https://teamsynnfjelltest.files.wordpress.com/2015/08/kart-over-endret-lc3b8ype-med-start-rulleski-2015.jpg
https://teamsynnfjelltest.files.wordpress.com/2014/05/t_sykkel.pdf
http://www.skiforbundet.no/langrenn/terminliste/arrangement/?eid=304029

