
Skogsløp nytt, mai 2011.

Knapt noen gang i siden starten i 1963 har Grimsbu Turistsenter i Folldal
vært utsatt for større pågang for utleie av sine fasiliteter enn helgen 1. – 3. juli
i år. Motell-rom og hytter var allerede bortbestilt før nyttår. Nå er felles
sovesal nesten oppfylt, likeså plass for campingbiler og -vogner. De ber pent om
at dere som kommer med telt eller tilsvarende også tar kontakt for registrering.

For informasjon eller bestilling, ring 62 49 35 29 eller e-mail:
mail@grimsbu.no internettsider: http://www.grimsbu.no/

Så er spørsmålet, hva skal nå alle disse menneskene gjøre der? Under 40
har meld seg på som deltakere i Skogsløpet!

Som enkeltstående arrangør uten lokalavdeling i ryggen, få ressurser og
lånt kapital, er vi svært bekymret for dette missforholdet. Vi må i god tid
investere i og produsere diverse løpsmateriell, dimensjonere poster,
forhåndsavtale med de som skal yte oss tjenester, avtale bompassering, ordne
premier etc. Jo færre forhåndspåmeldte, jo dårligere service til dere!

Selvfølgelig skal vi ha et sekretariat oppe og gå fra fredag formiddag til
rett før løpstart kl 10:00 lørdag, men vi klare ikke å takle store mengder
registreringer i dette tidsrommet.  Når vi attpå til planlegger puljevis start
sortert etter alder og ytelse, sier det seg selv at påmelding tett på medfører
arrangementmessige utfordringer.

La nå for all del disse ivrige medlemmene fra Motor Historisk Klubb Nord
Østerdal, MHKNØ, som uselvisk og uten utsikter til godtgjørelser stiller opp for
oss, selv om de aldri har satt sine hjul i et Skogsløp, fortsatt vil være våre
venner i etterkant. Kanskje sågar medlemmer av NVMC!

Ska'vi lage løp som aldri er gjort før,
må'ru si’fra om du kommer, før du dør.

:/: For som MC-aktivist,
kan det bli forlenget frist,

lar'u St. Peter sitte bakpå når han spør! :/:

Takk for oppmerksomheten,
Arve


