
Påmelding:
Påmelding til eventor eller adm1@loten-molle.no innen torsdag 13. oktober kl 24.00. Husk 
å oppgi løype:   Gørstutt 1,5 km, stutt 2,5km,  millom 3,5km og lang 4,5km, samt 
brikkenummer. 

Hvordan kommer jeg dit:
Grunnet stengt vei ved Løten 
sentrum, vil det være enklest 
å følge riksvei 225 til 
Ådalsbruk i Løten. Parkering 
ved Ådalsbruk skole. Det vil 
bli merket fra rundkjøringen 
nedenfor Klevfoss 
industrimuseum.

Invitasjon – Løten mølles høstløp 2022!
For 9. år på rad arrangerer vi Løten mølles 
høstløp. Løpet vil foregå i historiske omgivelser, 
nærmere bestemt ved Fløta, ved Ådalsbruk i 
Løten. Terrenget er svært variert og noe 
krevende, og kan gi noen spennende 
utfordringer. 
Løpet går av stabelen Lørdag 15. oktober, start 
fra klokken 11.00.
Invitasjonen vil bli lagt ut på diverse 
hjemmesider, og det er mulig å melde seg på 
Eventor.

Det vil bli servert pølser, kaker og kaffe. Klassevinnerne blir premiert 
med gavekort! Løpet er sponset av Løten mølle AS, og er kostnadsfritt for 
deltakerne! 
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