
Telemark NorgesCup 2015-2016 

   
 

Norges-Cup Klassisk Sprint og 
breddesamling 

 

Geilo 18. – 20. desember 2015 
 

 
 
Geilo IL ønsker velkommen til sesongens første renn i NC bakketelemark. Lørdag 19. 
desember blir det Klassisk Sprint i Arneløypa, Havsdalen. 
 
Program for NC Klassisk sprint 19. desember (Tidene kan endres) 
 
 

For oppdaterte tider, følg med på facebook-gruppen for arrangementet: 
https://www.facebook.com/events/708462625920756/ 
 
Premieutdeling blir på Fagerli senere på kvelden (se informasjon lenger ned). 
 

Fredag 18. desember 
2100 – 2130 Sekretariatet åpner på Fagerli 
 
Lørdag 19. desember 
0800 – 0815 Sekretariatet åpner på Fagerli 
0900 Sekretariat åpner Havsdalskroa 
0915 Lagledermøte Havdalskroa 
0930 – 1015 Besiktigelse 1. omgang 
1030 Rennstart 1. omgang 
1230 – 1300 Besiktigelse 2. omgang 
1315 Start 2. omgang 
  



Telemark NorgesCup 2015-2016 

Startkontingent 
- 140,- for aldersbestemte klasser (10 år eller yngre, 11-12 13-14 og 15-16) 
- 150,- for junior og senior 
 
Påmelding skjer på MinIdrett, og startkontingenten betales til Geilo idrettslag, 
telemarkgruppa på kontonummer 2320.17.13129. Husk å merke innbetalingen med navn på 
løper/lag. Ta med kvittering på innbetaling! 
 
Lisens 
Løper er selv ansvarlig for at lisens er betalt. Engangslisens kan løses i bakken. 
 
Påmelding 
Påmeldingsfrist er 16. desember 2015. Ved påmelding etter fristen skal det betales dobbel 
startkontingent. 
 
Breddesamling 
Søndag drar vi tilbake til Arneløypa. Der vil vi arrangere ulike aktiviteter, så det er helt sikkert 
noe som faller i smak enten du er ung eller gammel (eller noe midt i mellom), syns porter er 
stas, eller bare vil ha det gøy på ski. Mer informasjon om opplegg kommer etter hvert. 
  
Overnatting 
Fagerli Leirskole kan tilby overnatting og mat fra fredag til søndag. Premieutdeling blir på 
Fagerli lørdag kveld etter at vi har hygget oss med julemat for både østlendinger og 
vestlendinger. Alle må ha med laken, dynetrekk, putevar, håndkle og toalettsaker. Har du 
med termos kan du få med deg varm drikke i bakken. 
 
Prisen for dette er kr 475,- pr natt – det vil si kr 950,- for hele helgen. 
For barn under 10 år koster det kr 470,- for hele helgen. 
 
Dette inkluderer middag på fredag og fin julemiddag på lørdag, samt frokost med termos og 
niste både lørdag og søndag. 
 
Påmelding til overnatting 
De som ønsker å bo på Fagerli må ta kontakt med Birger Goberg på birger@goberg.com eller 
922 63 478. Fagerli har 25 rom, og her gjelder «førstemann til mølla»-prinsippet. 
 
Betaling for oppholdet til kontonummer 2333.08.22953. NB: Ikke samme som 
startkontingent! 
Ta med kvittering.  Fagerli tar ikke kort, men du kan betale kontant. 
 
For spørsmål om rennet, ta kontakt med rennleder Rolf Bryn, rolf.bryn@nordea.no,  
eller 90196476 
 
For spørsmål om overnatting, ta kontakt med Birger Goberg, birger@goberg.com,  
eller 922 63 478  

 
Velkommen! 


