TI PÅ TOPP OG BARNE-FEM PÅ TOPP 2019
10 på topp og 5 på topp
Eventjønnhøa
Hælfjellet
Midthøa (Rødalshøa)
Veslekletten
B
Nordkletten (Tronden) B
FELLESTUR 16.06.2019
Busjøvola
B
Brennfjellet (Vakkerfjellet)
Taggarvola
B
Bratthøa (Grønfjellet)
B
Helårstopp
Storhøa
NB! Kassa tas ned 15.
august

m.o.h
1152
1167
1264
1105
1086

Kartref.
Forollhogna 099/Sør
Forollhogna 099/Sør
Tynset 090 Nord
Tynset 090 Nord
Tynset 090 Sør

960
1147
869
1010

Tynset 090 Nord
Tynset 090 Sør
Tynset 090 Sør
Tynset 090 Sør

1518

3015 Alvdal Vestfjell

Fra og med sesongen 2019 settes det ut «bare» ti toppkasser. Fem av dem kombinerer både
Barne-fem på topp og Ti på topp. I disse kassene blir det lagt ut to bøker; ei bok bare for
Barne-fem på topp-deltakere og ei for de som deltar i Ti på topp. Toppene med kombinerte
kasser er merket B både i lista over og på registreringskortet.
Toppkassene vil bli satt ut så snart det er framkommelig i terrenget og senest innen 16.
juni. Minst en topp hvert år er helårstopp. Her settes kassa ut før 20. februar.
Kassene står ute til og med 30. september. Nærmere informasjon om toppene legges ut
på "Toppdiskusjonen"

Det er planlagt fellestur til Nordkletten på Tron søndag, den 16. juni.
Registreringskort
For å bli med på trekning av premie på årsmøtet, må du kjøpe registreringskort. Disse får du
kjøpt på Alvdal Tynset Sport, Sport 1 og på Circle K på Tynset, som også tar imot ferdig
utfylte kort. Du kan også sende kortet direkte til Ti på toppansvarlig. Kort leveres innen 15.
oktober.
Kortene koster kr 100,- pr stk.
Alle som besøker 8 topper eller mer blir med på trekning av et antall gevinster. Alle som tar 8
eller flere topper, samler poeng til Adelskalenderen.
Barn født i 2007 eller senere og som har fullført alle de fem toppene merket B på kortet blir
med på en egen trekning for Barne-fem på topp.
Fra og med 2019 får man kjøpt familiekort. De gjelder for familier med barn født i 2007 eller
senere, og koster 300 kroner. Barn født før 2007 må betale eget kort og registreres
automatisk som Ti på topp-deltaker.
Det er fint om dere kontakter ti på topp-ansvarlig på telefon 906 24 464 dersom det har
skjedd noe med kassene, eller andre ting som gjelder ti-på-topp.

