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Nordisk Mesterskap for Veteraner i Odense (Danmark) 1. til 3. juli 2016. 

 
Nå er det på tide å skifte ut klubbtrøyen med landslagsdrakten! GTIere har den flotte muligheten 
til å bli med på stevnet som holdes i den danske byen Odense. Stevnet i Odense er et tre-
dagers banestevne med tilbud som passer alle GTI-veteraner: det finnes løpedistanser fra 
100m opp til 10.000m samt hopp og kast. Du må ikke være verdensmester for å delta - har du 
lyst og er du 35+ så er du hjertelig velkommen!  
 
Her er link til hjemmesiden for Mesterskapet og informasjon fra Veteranutvalget i Norsk friidrett. 
 
GTI Friidrettsklubb betaler startkontigenten i tillegg til reisestøtte opptil 1 000,00 kr. Fint om 
medlemmene melder seg på selv og sender kvittering for påmelding til Signe Emilsen sammen 
med reiseregningen. 
 
Det er mulighet til å delta på maksimalt 5 øvelser pluss kastfemkamp og eventuell stafett. Det 
koster €50,00 for den første øvelsen (engangsgebyrer på totalt €30,00 + €20,00 for selve 
øvelsen). Deretter betales det 20 € per øvelse.  Påmeldingen skjer gjennom Ultimate Sports 
system, som vi kjenner godt fra 3-Sjøersløpet og Stavanger Marathon. Linken finner du her. 
 
Både arrangøren og Veteranutvalget anbefaler Scandic Odense som hotell under oppholdet. 
GTI følger anbefalingen og det hadde vært kjekt å samle oss her. Selvfølgelig er det lov å velge 
et annet hotell om ønskelig. Tilbudet fra Scandic kan du finne her. 
 
Jeg kommer selv til å sende en bestilling om nytt landslagstøy. Ta gjerne kontakt med meg 
snarest mulig om du trenger landslagsutstyr, sånn at vi får sendt bestilling avgårde i tide. Viktig 
å nevne at det skal konkurreres med landslagstøy ifølge reglementet. Da gjelder det å bytte ut 
den blåe GTI drakten med røtt-hvit-blått for en gangs skyld.  
 
Om medlemene i GTI drar til Odense via sjøveien med bil eller fly/tog står hver enkelt fritt til å 
velge selv.   
 
Satser også på at vi får i stand en fellesmiddag for dem som drar, kommer tilbake senere 
angående dette. 
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Om det er noe dere lurer på, så er det bare å ta kontakt med undertegnede på e-post 
(othorsen@gmail.com) 
 
Mvh 
 
Oddbjørn Thorsen 
På vegne av Sportslig Utvalg i GTI Friidrettsklubb 
 
 
 
 


