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INVITERER TIL 

  

  

  

 

 

KICK THE LIMITS 17.-19. Januar 2020 
Åpent mesterskap for mennesker med utviklingshemning 

ALPINT og LANGRENN 

«Kick The Limits» er et åpent mesterskap for utviklingshemmede i grenene alpint og 

langrenn, hvor også våre nordiske venner, Danmark, Sverige og Finland er invitert.  

Dette er en helg med konkurranser i alpint og langrenn med høy faktor av sosialt samvær.  

Arrangements sted Furutangen, Osen i Hedmark 

ca 45 km fra Rena og ca 180 km fra Gardermoen Flyplass 

Alpinbakke og langrenns arena ligger på samme plass med noen få minutters gange imellom.  

 

Innkvartering/bespisning:  

I hytter med 4-8 sengeplasser (2 personer pr soverom) i området rundt stadion/bakke 

 

Det vil være frokost, lunsj buffet og middagsbuffet på stadionområdet for alle deltakere.  

https://furutangen.no/


Hovedsamarbeidspartner: 
 

 
 

Sponsor: 
 

 

Festmiddag på lørdag.  

For mer detaljert informasjon om priser etc. se våre nettsider under fanen «Overnatting» 

Link til skjema for reservasjon av overnatting finner du også der.  

Transport:  

Behov for transport til/fra Rena eller Gardermoen – kontakt Jan;  jan@furutangen.no 

 

Lagleder/informasjonsmøter: Det vil bli avholdt informasjonsmøter i forkant av 

konkurransene på stadionområdet.  

 

Konkurranseprogram: Begge grener har 3 øvelser.  

Langrenn; Sprint, Distanse på 1, 3 eller 5 km og stafett 3 x1 km 

Alpint; Parallell slalåm, slalåm og storslalåm 

 

Mer utfyllende informasjon om konkurranseprogrammet og klasser, se våre hjemmesider.  

Påmelding 

For overnatting – se arrangementets hjemmesider, frist 8. 12. 2019.  

Konkurranser: påmeldingsfrist 24. 12.2019. Påmeldingen er allerede 

Norske deltakere gjør dette via «Min idrett» 

Utenlandske deltakere – eget skjema på hjemmesidene våre 

Startkontingent: er etter Norges Skiforbund sine satser.  

Jenter/Gutter: 100 kroner pr øvelse 

Junior/senior: 115 kroner pr øvelse 

Utøvere eldre enn 13 år må ha skilisens. Engangslisens kan løses på rennkontoret. 

 

Kontaktinfo før rennhelg;  

Generelle henvendelser kan gjøres på E-post til anne.kroken@skiforbundet.no 

Spørsmål vedrørende overnatting gjøres på E-post til jan@furutangen.no 

Spørsmål vedrørende selve påmeldingen til konkurranser/»Min Idrett» gjøres på E-post til 

janolav.andersen@skiforbundet.no 

 

Se vår hjemmeside for mer informasjon om arrangementet – denne vil bli fortløpende 

oppdatert.  
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