
 

Plogen Skiklubb 
TILSLUTTET AGDER OG ROGALAND SKIKRETS – NORGES SKIFORBUND 

    

 

Invitasjon til Haukelirennet i storslalåm og slalåm 

  
 

Plogen Skiklubb inviterer til SSL og SL renn i alpint lør. 16. og søn. 17. februar 2019.  

  

 

STED   Haukelifjell Skisenter 

 

KLASSER  Alle klasser. Storslalåm lørdag og slalåm søndag.  

    

PÅMELDING Gjøres online senest torsdag 14. februar 2019 på www.minidrett.no 

   

 

Plogens egne medlemmer melder seg på via SPOND, eller 

post@plogenskiklubb.no  innen 14. februar 

 

Påmeldingsinfo:  Geir Audun Vikse (Mobil: 468 50 390)  

 

 

STARTKONT. Etter NSF` regler: 

- Aldersbestemte klasser: kr 140 ,- pr. dag. 

- Junior og senior klasser: kr 150,- pr. dag. 

 

 

  

SKIFORSIKRING: Alle løpere som har fylt 13 år og oppover skal ha tegnet skiforsikring, og 

lisensnummer skal oppgis i påmeldingen. Dersom engangslisens velges 

skal også det oppgis i påmeldingen.  Engangslisensen koster kr. 50,- pr.  

renndagen for løpere mellom 13 og 25 år og kr. 130,- per renn for løpere 

over 26 år. Lagleder er ansvarlig for betaling av engangslisens før 

utdeling av startnummer. 

 

OPPROP Klubbvis utdeling av startnummer fra kl.09.00 ved varmestua 

/rennkontoret. Bortkomne startnummer må erstattes med kr. 400,-. 

  

LAGLEDERMØTE Kl.09.00 ved tidtakerbua/Plogen klubb lokale lørdag og etter rennet lørdag 

etter nærmere annonsering for søndagens renn. 

 

START Klasse 8 år og yngre, t.o.m. klasse 10 år starter kl.10.15 og øvrige klasser 

starter kl.11.30 begge dager. Besiktigelse 09.30-10.00 for alle.  

            

TD Ove Næss Øye 

RENNLEDER Geir Morten Haraldseid 

http://www.minidrett.no/
mailto:post@plogenskiklubb.no


 

Plogen Skiklubb 
TILSLUTTET AGDER OG ROGALAND SKIKRETS – NORGES SKIFORBUND 

    

 

 

PREMIERING Etter NSF`s regler. Premier ettersendes ikke!  

PREMIE-UTDELING: Premieutdelingen umiddelbart etter lørdagens og søndagens renn.  

 

HEISKORT 25% rabatt på heiskort gis til deltagere og lagledere.  

 

OVERNATTING Haukelifjell skisenter driver utleie av leiligheter ved skisenteret. 

For å booke ring tlf: 350 70 555 eller send mail: utleie@haukelifjell.com  

 Alle leilighetene har ski in/out muligheter med en fantastisk beliggenhet. 

 

   

 

PROGRAM  Lørdag: Storslalåm 

Kl. 0845 Jury besiktigelse 

   Kl. 0900 Lagledermøte ved tidtakerbua 

   Kl. 0930-1000 Besiktigelse 

   Kl. 1015 Start 9 (10) år og yngre (2 omganger fortløpende i kort løype)  

   Kl. 1100 Start 10 år og eldre  

   Etter nærmere beskjed Start 2 omg.  

 

Lagledermøte for søndag etter nærmere beskjed ved tidtakerbua/Plogen 

klubb lokale før premieutdeling 

 

 

    

   Søndag: Slalåm 

Kl. 0900 Jury besiktigelse 

   Kl. 0930-1000 Besiktigelse 

   Kl. 1015 Start 9 (10) år og yngre (2 omganger fortløpende, kort løype) 

   Kl. 1100 Start 10 år og eldre  

   Kl. Etter nærmere beskjed Start 2 omg. 10 år og eldre 

   Kl. Premieutdeling i bakken etter rennet 

 

I storslalåm kan løpere i kl. 10 år velge mellom å kjøre kort eller lang 

løype 

 

 

 

Plogen Skiklubb i Haugesund ønsker løpere, ledere og alle andre velkommen til Haukelifjell! 

 

 

Med sportslig hilsen  

Plogen Skiklubb 

www.plogenskiklubb.no  

mailto:utleie@haukelifjell.com
http://www.plogenskiklubb.no/

