
  

Invitasjon til 
RAMSUNDSTAFFETTEN    

            2017                  

 

I forbindelse med 100 års markeringen av Ramsund, ble Ramsund 
stafetten satt ut i liv igjen. Før 100 års markeringen hadde ikke 

stafetten Blitt arrangert siden 90-tallet.  
Vi velger å fortsette med denne tradisjonen! 

 

 
Fredag 1. september fra  

kl. 11:00 – 14:00  
Oppmøte: Servicebygget i Ramsund 

 

 



Start og mål blir ved Servicebygget i Ramsund. Stafetten går fra Servicebygget 

og inn på området. Løypen går stort sett på asfalt, og er sporadisk merket med 

gult merkebånd. Det vil være skiltet hvor veien deler seg. 

1. Etappe: Fra kantina (post/bibliotekskilt), forbi spisemessen og 

          samfunnshuset.  

                  Veksling i svingen ved befalsmessa (parkering forbudt skilt),  

                  ca.380 meter. 

  

2. Etappe: Forbi befalsmessa og ned til portvakta. Mye nedover, lett etappe. 

              Veksling ved porten/bom,  

               ca.280 meter. 
  

3. Etappe: Forbi flytebryggen og rib-hallene på venstre side, til helipad.  

              Veksling på helipad, ca.480 meter. 
  

4. Etappe: Fra helipad, forbi rib-hallene og flytebryggen, på høyre side. 

              Veksling ved kaia, post 4 (i knekken),  

              ca.470 m. 

  

5. Etappe: Bortover langs kaia og verkstedet, deretter brå sving til venstre. 

              Deretter svak stigning. Opp forbi miljøstasjonen, til sørporten. 

              Veksling på andre siden av porten,  

          ca. 360 meter. 
  

6. Etappe: Forbi spisemessa, på høyreside. Brå sving til venstre, opp mot 

              hovedvei, brå sving til høyre, mot kantina/ICA og i mål,  

              ca. 270 meter. 
 

 

 



Klasseinndeling: 
 

Klasse 1 
Lag fra 1. til 4. klasse 

 
Klasse 2- Gutt/jente 

Lag fra 5. til 7. klasse  

 

Klasse 3 - Gutt/jente 
Lag fra 8. til 10. klasse 

 

Klasse 4 - Militære avdelinger, mix 

Kan stille med rene herre/dame lag. 

 

Klasse 5 - Bedrifter, mix 

Kan stille med rene herre/dame lag. 

 

Klasse 6 - Idrettslag/foreninger, mix 

Kan stille med rene herre/dame lag. 

Barnelag kan stille i klasse 1 eller 2. 
  

 

Premiering: 
Premiering til alle deltakerne i klasse 1,2 og 3 (barneklassene) og til  

vinnende lag i klasse 4, 5 og 6. 

 

 

    

Mat: 
Det blir servering utendørs. 

 
 



 

 

Info ved påmelding  

  

Lagets navn: 

  

 

Navn på deltagere: 

1.etappe 

  

2.etappe 

  

3.etappe 

  

4.etappe 

  

5.etappe 

 

6. etappe 

  

  

Tlf til kontaktperson: 

 

 

 



 

Påmelding:  

 

Påmelding skal skje innen onsdag 24.august.   

Info sendes til ROS Velferd 

 

Grete Berger  

E-mail: gberger@mil.no  

Telefonnummer: 7691 8112 
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