
FAMILIEDAG REISTADLØPET 

MED BARNAS NATURPARK PÅ STORLØMYRA 

LØRDAG 1. APRIL 2017 kl 08:30-12:30 
 

                       Aktiviteter: 

08:30-09:15 Lek og skilek, finn en god plass langs løypa. Utdeling av lodd til trekkepremier.  

09:00-09:30 Heie på deltakerne i Reistadløpet 50 km ved passering skihuset 

09:30-12:30 Lek og bålkos 

o Skilek, aking, natursti 

o Varmetelt og servering av varm saft og kaffe (gratis) 

12:00  Trekking av premier til fremmøtte. Hovedpremie er 2 stk gavekort på inngang for familie 

(2v + 2b) til Polar Park. 

 NB lodd blir delt ut til de som møter opp før kl 09:15. Ett lodd per person i husstanden.  

 
Følg TV-sending fra Reistadløpet på storskjerm ved skilekeanlegget! 
 

   
 
Oppfordring: 
Vi oppfordrer alle til å ta med seg flagg, plakater med heiarop, kle seg ut i kostymer eller annet som kan 

bidra til å skape god stemning rundt Reistadløpet.  

Storlømyra er det første innlagte spurtpunktet i Reistadløpet og det vil være TV-produksjon på stedet.  

Ta med akebrett, ski, miniski for de som vil leke seg.  

Ta gjerne med mat som kan varmes på bål, vi spanderer varm saft og kaffe  

Camp Reistad vinterleir 
Midt-Troms friluftsråd arrangerer friluftscamp og vinterkurs for ungdom 13-17 år i tidsrommet 31. mars 

kl 17:30 til 2. april kl 15:00. Campen er lagt til Orta, det høyeste og flotteste punktet i traséen til 

Reistadløpet!  

Aktiviteter vil inkludere etablering av vintercamp med 

telt, hundekjøring, skredvett, skilek, overraskelser, m.m. 

For mere info om Camp Reistad, se 

www.facebook.com/midttromsf/ eller kontakt 

mtf@bardu.kommune.no.  

Påmeldingsfrist er fredag 24. mars. Camp Reistad er åpen 

for ungdom fra hele Midt-Troms   

  

http://www.facebook.com/midttromsf/
mailto:mtf@bardu.kommune.no


Barnas Reistadsprint i Ski Village på Setermoen  
 
Fredag 31. mars 2017 går Barnas Reistadsprint av stabelen som et sentrumsløp på Setermoen. 
SpareBank 1 Nord-Norge inviterer alle unger mellom 0-12 år til å delta på Barnas Reistadsprint. Løpet 
vises på storskjerm i sentrum av Setermoen med speakertjeneste. Det er gratis å delta og alle får medalje 
i mål. Løypa er ca. 900 meter lang og alle kan delta. For de aller minste vil en voksen kunne gå på ski ved 
siden av.  
Påmelding til løpet gjøres via nettsiden www.snn.no/ski. Startnummer kan hentes i sekretariatet på 
kommunehuset i perioden 12:00 – 17:30 fredag 31. mars.  
SpareBank 1 har også hentet landslagets smøretrailer til sentrum av Setermoen denne fredagen. Det vil 
være anledning for små og store å besøke smøretraileren i tidsrommet 10:00 – 18:00.   
Det vil være bankens ansatte som deltakerne møter som funksjonærer og de gleder seg stort til at 
ungene kommer.  
 

 
  

Ski Village  
Ski Village er et helt nytt martnakonsept som etableres på Setermoen i Bardu mellom kommunehuset, 
Veksthuset og Esso 31. mars og 1. april.  
I Målselv etableres Ski Village i området ved Polarbadet, Bardufoss idrettshall og storhallen 1. april.  
Ski Village er en tradisjonell markedsplass med tradisjonelle martnaboder med ulike tilbud på varer, 
tjenester og underholdning/aktivitet i regi av lag og foreninger, næringsliv og arrangøren Reistadløpet.  

 Åpningstider Ski Village Setermoen: fredag 31. mars kl 10:00 – 20:00,     
             lørdag 1. april kl 09:00 – 12:00. 

 Åpningstider Ski Village Rustadhøgda lørdag 1. april kl 09:30 – 17:00. 

 
For nærmere informasjon og program, følg med i din lokalavis eller på nettsidene til kommunene:  
www.bardu.kommune.no  
www.malselv.kommune.no  
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