
Hammerfest Alpinklubb og Finnmark skikrets inviterer til 
det første offisielle KM i alpint i Finnmark på mange tiår. 
Mesterskapet vil bli gjennomført med storslalåmrenn på 
lørdag og slalåmrenn på søndag. 

Storslalåm:  lørdag 11. mars 
    Slalåm: søndag 12. mars

Fredag 10.03

19:00
20:00

Lørdag 11.03
07:30
08:30
09:15
11:30
12:15

18:00

Søndag 12.03
07:30
08:30
09:15
10:30
12:15

Klasseinndeling
Rennet er åpent for alle klasser. Fra U8 og yngre, og 
opp til veteran. Det kåres kretsmestere i klassene 13 
år og eldre. For klassene under 13 år er det ordinært 
sonerenn uten rangering. 
Se klasseoppsettet på min idretts påmeldingsside. 

Premieutdeling
Full premiering til og med 16 år. 1/3 premiering for 
øvrige. Trekningspremier på startnummer. 
Premieutdeling på bankett på Reindalen skole 
lørdag og i skistua rett etter rennet søndag. 

Overnatting
Det organiseres overnatting til alle deltakere på 
Reindalen skole. 
Kveldsmat fredag og frokost lørdag/søndag er 
inkludert i overnatting.  
Pris kr 600,- pr person. 750,- kroner inklusiv bankett. 
Klubbvis innmelding av antall for overnatting til: 
kristinebrat@hotmail.com

Bankett 
Hammerfest Alpinklubb inviterer alle klubber til en 
bankett lørdag kveld på Reindalen skole. Her vil det 
bli servert god mat, med premieutdeling og under-
holdning. Kostnad 150,- pr person

Garderober og kafé
Åpen kafé i HAK klubbhuset. Garderober på Rein-
dalen skole for de som har overnatting der. 

Rennleder
Paula Linge
951 79 923
paula.linge@outlook.com

Velkommen til
Kretsmesterskap Finnmark

ALPINT

Sted:  Hammerfest alpinsenter 

Innkvartering på Reindalen skole
Kveldsmat på Reindalen skole
Lagledermøte HAK klubbhuset
 
Rennkontor  åpner
Besiktigelse Storslalåmløype
KM storslalåm 1. omgang
Besiktigelse 2. omgang
KM storslalåm 2. omgang
Bankett Reindalen skole 
med premieutdeling

Rennkontor åpner
Besiktigelse slalåmløype
KM slalåm 1. omgang
Besiktigelse 2. omgang
KM slalåm 2. omgang
Premieutdeling på stadion ved rennslutt

Program

Påmelding
Online påmelding i Min Idrett innen torsdag 
9. mars 2023 klokka 23.59. Deltakelse faktureres klubbvis i 
etterkant av rennet.   

[Påmelding lørdag og søndag]
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