
 

 
ENDRET INNBYDELSE TIL HOVDEN I FARTA 2021: 

 

På bakgrunn av utfordringer knyttet til covid-19 situasjonen og skisenterets utfordringer 

knyttet til smittevernhensyn i perioder med mye folk, har vi i samråd med Hovden 

Alpinsenter og TD laget et alternativt program for årets Hovden i Farta. 

Plan for årets arrangement: 

Klokkeslett Onsdag 6.1 Torsdag 7.1 Fredag 8.1 Lørdag 9.1 Søndag 10.1 

Aktivitet  Fartstrening Fartstrening 

2 super-g renn 

Hovden Cup 1 

Slalåm 

Hovden Cup 2 

Storslalåm 

Bakke  Breivelia Breivelia (SG) 

Vestbakken 

(SL) 

Vestbakken Vestbakken 

Heisstart  09:00 09:00 08:00 08:00 

Inspeksjon  09:15-10:00 09:15-10:00 09:15-10:15 09:45-10:30 

Start  10:30 trening 10:30 trening 1.omg.:10:45  1.omg.:10:45  

  Alle kjører SG- 

Løypa i Breive. 

Det satses på å 

få til 4-5 runder 

i løpet av dagen 

for alle 

1.renn kl. 

11:00 

2.renn kl. 

12:00 

Renn 2 er sg-

delen i super-

combi 

2.omg.:12:00 2.omg.: 12:00 

   Kl. 18:00 

Start SL-delen 

I super-combi 

  

Lagledermøte 21:00 15:30 20:00 15:30  

 

Arrangementet er åpent for:alle løpere i klassen 8 år og eldre. (løpere født 2013 eller tidl.) 

 

Påmelding:   via «Min idrett», påmeldingsfrist er tirsdag 5.januar 

 

Startkontingent:  Betales sammen med påmeldingen. 

aldersbestemte klasser: treningsavgift kr. 225  

     Supercombi kr. 220 

        Super-g kr. 150 

        SSL  kr. 150 

        SL  kr. 150 

        Sum  kr. 760 

    Junior/senior:   treningsavgift kr. 225 

        Super-combi  kr. 235 

        Super-g kr. 160 

        SSL  kr. 160 

        SL  kr. 160 

        Sum  kr. 940 

 



Lagledermøter:  arrangeres på Klubbhuset hver dag 

 

Parkering:   parkering for alle utenom arrangører og TD må skje på Hoved- 

    Parkeringsplassen til skisenteret.  

    Det er ikke tillatt med parkering hverken foran klubbhuset eller i 

    Breive. 

 

 

 

Heiskort: Hovden Skisenter gir 30% rabatt på ordinære priser, forutsatt felles kjøp av 

heiskort. Hovden Sportsklubb legger inn deltakerlisten på billettkontoret. 

 

 Ett frikort/klubb deles ut på det første lagledermøtet. 

 

TD: Øivind Naper 

 

Rennleder: Jacob Stebekk 

 

Organisering av arrangementet: 

 

Hovden Sportsklubb tilrettelegger super-g arenaen på forhånd. Under treningen torsdag og 

fredag kjører alle løperne i nummerrekkefølge. Gjennomføring av selve treningen torsdag og 

fredag blir da i regi av klubbene selv. Kretstrener Ragnar Fosstveit vil ha det sportslige 

hovedansvaret for gjennomføringen. 

Etter avsluttet renn søndag ber vi også i år om hjelp til å rigge ned nettene samt staur og utstyr 

som er brukt i arenaen. 

 

Vi håper på bra oppslutning om arrangementet og fine forhold i bakken. 

 

Vel møtt til Hovden i Farta 2021!! 
 

 

 


