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Med styrke i 
hver prøve i 

30 år 



Med styrke i hver prøve i 30 år! 
 

Vi inviterer med dette til Styrkeprøven på Røros i Sør-Trøndelag.  
Gruvedrift og byjordbruk har formet en helt spesiell fjellby – 
underverk med enestående kulturell verdi. I 1644 ble det funnet 
kobbermalm i Røros-fjella, da bare noen få og små fjellgårder 

fantes her. Byen har gjennom 333 år 
smeltet sammen impulser fra 
Tyskland, Danmark, Sverige, 
Trondheim og nabobygdene. Derfor 
bærer det unike trehusmiljøet i seg 
mye av det fineste i norsk og 
nordeuropeisk tradisjon, i den lille 

byen 600 meter over havet. Vi byr derfor på en sjelden og unik 
opplevelse – Styrkeprøven i den historiske bergstaden Røros. 
Løpet ble første gang arrangert i 1983 og gikk til Lillehammer. 
Med andre ord – det er 30 år med styrke i hver prøve! 
 

Løpet er åpent for motorsykler og biler 
som er produsert før 1926.  
Vi skal bo på Røros Hotell som ligger 
vakkert til og med gangavstand ned til 
sentrum.  
For de som ikke ønsker å bo på hotellet, 
foreslår vi alternativ overnatting (deltakerne må selv bestille): 
 

Idrettsparken Hotel:         Tel. +47 72411089.         Enkelt hotell og 
                      bobiloppstilling 
Fjellheimen helse og  
Ferietun:              Tel. +47 72411468.         Motell og bobil-
           oppstilling. 
Håneset Camping:             Tel. +47 72410600         Campingplass 
                              m/utleiehytter. 



Program: 
Torsdag 8. august: 
Deltakerne ankommer Røros og skal bo på Røros Hotell eller 
alternativ overnatting. Sekretariatet åpner kl. 14.00.  
Middag serveres på hotellet om kvelden. 
Fredag 9. august: 
Start fra hotellet. Dagens løype er på ca 90 km. Lunsj på 

Gjetbergsvollen Seter på Rørosvidda. 
Middag på hotellet om kvelden. 
 

Lørdag 10. august: 
Start fra hotellet. Dagens løype er på  
ca 60 km. Lunsj på Kølbua Kafé i  
Dalsbygda. 
Omvisning i Røros Kirke.  
Festmiddag med premieutdeling på hotellet. 
 

Søndag 11. august: 
Etter frokost er det omvisning i Olavsgruva. Det er ca 15 km opp 
til gruva og omvisningen tar 2 timer. Deretter avsluttes det hele. 
 

Deltakeravgift: 
Deltakeravgiften som inkl. 3 overnattinger m/frokost, 2  middager, 1 
festmiddag, 2 lunsjer, løpsplakett, kulturelle innslag og kanskje noen 
overraskelser, er: 
Pr. voksen pers.      NOK 3.950,- 
Pr. barn under 15 år med overnatting på 
foreldrenes rom (maks 2 barn pr rom)   NOK 1.650,- 
Tillegg for enkeltrom (3 netter)    NOK 1.200,- 
Pr. voksen pers.  alternativ overnatting   NOK 2.600,- 
Pr. barn under 15 år alternativ overnatting   NOK 1.150,- 
Drikkevarer kommer i tillegg 
 

Påmeldingsfrist: 
Frist for påmelding og innbetaling av deltakeravgift  
er 25. mai 2013. 



 

 
Påmeldingsskjema 

 

Navn:  ________________________________________________ 
 

Adresse: ______________________________________________ 
 

Postnr.: ______    Poststed:  ______________________________ 
 

Land: ________________________________________________ 
 

Mob .:_____________   E-mail: ___________________________ 
 

Kjøretøy: ______________________      Årg.:  ________ 
   

Type/Modell: ____________________  Reg.nr.  ______________ 
 

Ant. _____  voksne pers.       Ant. _____ barn   Alder barn: ______ 
           
Ant. _____  dobb.rom         Ant._____ enk.rom 
  
Ant. _____ ekstra seng 
Jeg velger alternativ overnatting (ikke hotell): ______            
 
Bindende påmelding innen 25. mai 2013  

til  NVK, Boks 5379, Majorstuen, N-0304 Oslo, 
eller  e-mail: n.v.k@online.no 
 
Sum deltageravgift Kr  _______    
er innbetalt til bankkontonr. 1603 09 11265 
(Iban-nr.: NO16 1603 09 11265 
SWIFT/BIC-code DNBANOKK      

mailto:n.v.k@online.no

