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Offisielt arrangements- og lotterireglement Toppremien 2023 
 

1. Arrangør 
Skøelv Idretts- og grendelag, org nr. 986 765 824. 
2. Deltagere 

a. Aldersgrense 
Det er ingen aldersgrense for deltagelse i Toppremien.  
b. Påmelding 
Påmelding til arrangementet kan kun gjøres på vår hjemmeside www.toppremien.no. 
Ved påmelding skal man oppgi personalia for alle som skal gjennomføre arrangementet. 
Prisen for loddet utgjør 250 kroner for Toppremien. Det innvilges ingen kreditt. Det 
utstedes maksimalt 800 deltagerbevis/lodd for Toppremien.  

3. Gjennomføring av arrangementet 
a. Start 
Valgfritt starttidspunkt i perioden 21. juli – 11. August. Deltagerne registrerer egen tid i 

nærmere angitt system. Makstid er 5 timer, 59 minutter og 59 sekunder. 

Fellesstart 12. August kl. 10. For å være med i kampen om Toppremien må man være i 

mål senest kl. 16 denne dagen. 

b. Løypa 
Løypa vil merkes med nærmere angitte offisielle løypemerker. Det anmodes om at alle 
følger merkene, selv om det finnes alternative trasévalg mellom sjekkpunktene. 
c. Tidtaking 
Tider oppgis med ett sekund nøyaktighet. Offisielle tider annonseres fortløpende i 
påmeldingsløsningen. Klager på gjennomføringstid leveres til sekretariatet senest 12. 
august kl. 1630. 
 

4. Sikkerhet  
All ferdsel i løypa skjer på eget ansvar. Deltagerne har selv ansvar for å varsle nødetater 
ved alvorlige uhell og skader. 
Arrangør tar ansvar for: 

• merking av løypa 

• etablering av skadestedsledelse i start- og målområdet 12. August. 
5. Premiering 

a. Toppremien 
Deles ut til deltageren som er nærmest en etterhåndstrukket tid som trekkes fra og med 
årets beste gjennomføringstid til og med makstid på 5 timer, 59 minutter og 59 
sekunder.  
Premiens størrelse avgjøres av hvor nærme deltageren er trukket tid. I de tilfeller hvor 
flere deltagere er like nærme trukket tid, deles premiens størrelse likt mellom disse 
deltagerne. Tabellen nedenfor viser premiestørrelse. 

Premiens størrelse Vilkår 

100 000,- kr Nøyaktig trukket tid 

95 000,-kr 1 sekund avvik 

90 000,- kr 2 sekunders avvik 

85 000,- kr 3 sekunders avvik 

80 000,- kr 4 sekunders avvik 

75 000,- kr 5 sekunders avvik 

70 000,- kr 6 sekunders avvik 

65 000,- kr 7 sekunders avvik 
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60 000,- kr 8 sekunders avvik 

55 000,- kr 9 sekunders avvik 

50 000,- kr 10 sekunder eller mer avvik 
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