
 

 
 

FSK MILA har nå gleden av å tilby IVV stempling på 

ti på topp i Oslo og på Romerike 2018 
 

Vi arrangerer dette i henhold til arrangøren Bedriftsidretten Oslo og Bedriftsidretten 

Romerike sitt opplegg for sesongen 2018. 

 

 

Oslo har totalt 15 turer. 14 toppturer med snitt på 4,97 km tur/retur, til sammen 69,6 

km, og en lang topptur beregnet til 35 km tur/retur, (beregnet ut fra den slakeste stien 

opp til selve Kikuttoppen) 

 

Deltagelse på ti på topp Oslo gir følgende stempling: 

 

4 toppturer gir 1 deltagerstempel og 20 km 

8 toppturer gir 2 deltagerstempel og 40 km 

12 toppturer gir 3 deltagerstempel og 60 km 

14 toppturer gir 3 deltagerstempel og 70 km 

 

Kikuttoppturen gir 2 ekstra deltagerstempel og 35 ekstra km 

 

Toppturen fra Hammeren i Maridalen til Kikuttoppen er beregnet den slakeste stien opp 

til selve Kikuttoppen. 

 

Vi regner dette som en separat tur, med mulighet for overnatting på Kikutstua 

http://www.kikutstua.no/index.php?side=turistopphold 

Overnatting må bestilles. 

 

 

 

  

  

 

Romerike har totalt 10 turer, (pluss 2 bonusturer) med snitt på 5,91 km tur/retur, til 

sammen 59,1 km. 

  

  

Deltagelse på Ti på topp Romerike gir følgende stempling: 

 

4 toppturer gir 1 deltagerstempel og 20 km 

7 toppturer gir 2 deltagerstempel og 40 km 

10 toppturer gir 3 deltagerstempel 0g 60 km 

 

De 2 bonusturene til sammen gir 1 ekstra deltagerstempel og 16 ekstra km 

 

Disse 2 turene er det kun mulig å registrere elektronisk og disse 2 turene må 

gjennomføres innen siste dag 15 juli. 

 

 

  

  

  

 

http://www.kikutstua.no/index.php?side=turistopphold


 

Påmelding Romerike 

Det er mulig å melde seg på via app eller på www.tipåtopp.no. Ved påmelding mottar du en 

kvittering som kan benyttes til å hente ut turhefte på et av våre utsalgssteder. Det er i tillegg mulig å 

kjøpe turheftet direkte på et av utsalgsstedene. Du vil da kunne melde deg på ved hjelp av 

deltakerkoden som du finner på baksiden. 

Pris for deltakelse er 195,- 

Hefter kan kjøpes eller hentes ut mot kvittering på følgende steder 
 
Esso Vormsund  
Intersport Råholt Amfi  
Comet Sport Lillestrøm 
Røhne Selmer Lillestrøm 
Foss Sport Strømmen 
Villmarksbutikken Jessheim  
 
På utsalgsstedene betales heftene med VIPPS 

Dersom en ikke har VIPPS, eller synes det er vanskelig å melde seg på kontakt: Bedriftsidretten 

 Akershus, Strømsveien 80 - Idrettens Hus, 2010 Strømmen Telefon 66 94 16 23 

 

Påmelding Oslo 

Påmelding via app eller på www.tipåtopp.no.  

Pris for deltakelse er 150,- 

Det er kun mulig å melde seg på elektronisk i Oslo 

Dersom du synes det er vanskelig å melde seg på kontakt: Bedriftsidretten Oslo,  

Ekebergveien 101, 1178 Oslo Telefon: 941 61 577 

 

 

Du kan gå toppturene så mange ganger du vil, turene kan registreres på nytt med 8 timers 

mellomrom 

Men IVV stemplingen gjelder for kun en gang for hver topptur. 

 

 

Kontaktperson FSK MILA: Nestleder Vidar Henning Sunnarvik 

TLF/SMS 928 38 730 


