
 
 

TROLLHEIMSLØPET 
 

MANDAG 10. JUNI 2019 
 

Trollheimsløpet er et av de eldste mosjonsløpene i distriktet og 
arrangeres i år for 43. gang. I 1996 ble løypa lagt til den fine 
lysløypetraseen rundt Igltjønna. NM Terrengløp ble arrangert i 
denne traseen i 2001, 2007 og 2016.  
 

Løypelengder og klasseinndeling for konkurranseklassene 
Hovedløypa er 3km, dvs en runde rundt ”Tjønna”. Alle distanser 
har start, mål og for de som løper to runder, passering, på 
Trollbanen. 
 

KLASSEINNDELING/DISTANSER/STARTTIDER 
Klasse Distanse Starttidspunkt 

11, 12, 13, 14 år  1 km Kl 1200 

15-16 år, 17-18 år 3 km Kl 1215 

19-20 år, 21-34 år, 35-39år osv 6 km Kl 1300 

Trimklasse (ingen tidtaking) 1, 3 eller 8 km Fra kl 1030 til kl 1200 

 
Spasertrimmere 
I tillegg til konkurranseklassene, er det også en trimklasse uten 
tidtaking. Deltagerne her kan velge mellom en runde rundt 

Tjønna (3 km), eller man kan legge på ei ekstra sløyfe opp 
Grønlivegen til Elshaug og tilbake om Landsem etter den gamle 
Grønlivegen. Da blir turen 8 km. Man blir også registrert som 
deltager om man nøyer seg med 1 km-løypa. 
 

Vandrepremier/Pengepremier/Løyperekorder 
Vandrepremiene, flotte rosemalte kiststoler, ble satt opp for 3 
år siden. I herreklassen tok Trond Ørjan Eide denne til odel og 
eie i fjor.  



I dameklassen har Berit Mogstad 14p og vil med seier få med 
seg kiststolen for godt. Søster Ida har 11p, mens Ingeborg Eide 
har 8p.  
Vi har hatt husflidsprodukter som vandrepremier i mange år, 
men det blir stadig færre som lager slikt, det samme gjelder 
rosemalere. Derfor er det besluttet å innføre pengepremier for 
de tre beste i stedet for vandrepremier. Hhv kr 1.000,-, kr 
600,- og kr 400,- for de tre beste uansett klasse. I tillegg 
innføres en premie på kr 1.000,- for den som setter 
løyperekord (6km). 
 

Premieutdeling flyttes 
Premieutdelinga for junior/senior har tidligere vært avholdt i 
Rindalshuset. For å bedre logistikken for løperne, vil 
premieutdelinga nå bli ved mål. Dusj/garderobe vil være i 
Rindalshuset som før. 
 

Jubilanter 
Det er utmerkelser for 3., 5., 10., 15., 20., 25., 30., 35 og 40. 
gangs deltagelse. Disse kan bli jubilanter hvis de deltar i år: 
39 ganger: Ingen 
34 ganger: Tor Jarle Bolme og Anne Aalid Berg 
29 ganger: Edvin Bakken, Lars Kjerstadmo og Tor Gunvald Løvli 

24 ganger: Oddbjørn Heggem 
19 ganger: Ingen 
14 ganger: Ingen 
I tillegg er det svært mange som har deltatt 2, 4 og 9 ganger 
som kan få hhv bronse-, sølv- og gullmerke hvis de deltar.  
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