
	

	 	 	 	

	 	 	 	

Invitasjon	
Hovedlandsrennet	U16	Hafjell	2017	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lillehammer Skiklub har i samarbeid med Norges Skiforbund gleden 
av å invitere til Hovedlandsrennet i DH, SG, AC, SSL og SL, samt 

kretskonkurranse i parallellslalåm i tidsrommet 21. til 26. mars 2017. 
Jenter og gutter årgang 2001 – 2002 (U16) 

 



	

	 	 	 	

	 	 	 	

 
Generelt: Lillehammer Skiklub ønsker med dette alle deltakere og ledere velkommen til 

Hafjell og Hovedlandsrennet 2017. Arrangementet gjennomføres med DH, SG, 
AC, SSL, SL og en kretskonkurranse i parallellslalåm. Kretskonkurranse i 
parallellslalåm er en uformell konkurranse mellom deltakende kretser hvor hver 
krets skal stille med to jenter og to gutter. Parallellslalåmen vil være i henhold til 
NSF reglement for gjennomføring. 
Som del av Hovedlandsrennet er det også innlagt kåring av beste krets, samt beste 
jente og gutt iht NSF bestemmelser. 
SSL og SL vil bli gjennomført iht NSF bestemmelser for én-staur. Videre har vi en 
ambisjon om at alle deltakere som har fullført første omgang også skal få kjøre 2. 
omg. Dersom forholdende ikke tillater dette vil 2. omgang kunne bli redusert inntil 
de 60 beste jenter og 80 beste gutter iht NSF bestemmelser. 

 For de obligatorisk utfortreningene trekkes alle utøvere i en stor pulje til første og 
andre gjennomkjøring. 

 Puljer på 30 utøvere trekkes etter resultat fra siste obligatoriske trening. Er siste 
pulje på under 20 utøvere innlemmes disse i nest siste pulje. 

  
 
Påmelding: Fri påmelding. 

Påmelding ivaretas av den enkelte utøver eller krets ved bruk av online påmelding 
og betaling via www.minidrett.no eller Skiforbundets terminliste og iht NSF sine 
bestemmelser innen 07. mars 2017. 
NB! Etteranmeldelse eller påmelding på annen måte godtas ikke. 
 

Krav: Lillehammer Skiklub vil umiddelbart etter påmeldingsfrist legge ut oppdaterte 
deltakerlister sortert på den enkelte krets på vår hjemmeside. 

 Kretsene bes om å sende mailadresse på leder til org.leder Bjørn Hettervik, 
bjorn@hettervik.no, og kopi til tidtakersjef Tor Hauan to-hauan@online.no innen 
påmeldingsfrist 07. mars.  

 Så snart deltagerlistene er tilgjengelige på Lillehammer Skiklubs hjemmesider, 
senest 9.mars, ber vi kretsledere sende inn bekreftelse på deltagerlistene i kraft av 
puljefordeling etter mal til tidtakeransvarlig Tor Hauan to-hauan@online.no innen 
15.mars. 2017. Vi ber i tillegg den enkelte krets bekrefte deltagelse i 
kretskonkurransen i  parallellslalåm.  

    
 

Kontingent: Treningsavgift DH: kr 225,- pr løper 
 Startkontingent DH: kr 205,- pr løper 
 Startkontingent AC: kr 275,- pr løper 
 Startkontingent SSL: kr 205,- pr løper 

Startkontingent SL: kr 205,- pr løper 
 Totalt: kr 1 115,- pr. løper  

Kontingent er obligatorisk for alle løpere. Påmelding og startkontingent for AC 
inkluderer Hovedlandsrennet 2017 i SG. 
Betaling skjer av den enkelte eller krets ved online påmelding innen 07. mars 2017. 
 

 
 
 



	

	 	 	 	

	 	 	 	

 
Rennkontor: Hafjell Alpinsenter, Riksanlegget. 

Åpent mandag 20.mars kl 1500- 2100. 
Åpent daglig fra 07.30 – 09.00 og 14.00 – 18.00 i rennperioden.  
  

 
Lagledermøte: Mandag 20.mars kl 1900 i Riksanlegget 

Laglederne må ha kontrollert deltagerlista og puljeinndeling innen kl 18.30. 
 

Program: Tirsdag 21.mars: Obligatorisk utfortrening 
  
 Onsdag 22.mars: Obligatorisk utfortrening 
 
 Torsdag 23.mars: Hovedlandsrennet 2017 Utfor Jenter og Gutter U16. 
   Kretskonkurranse i Parallellslalåm etter utforkonkurransen er 

avviklet. Eget program vil bli utgitt.  
 

 Fredag 24.mars: Hovedlandsrennet 2017 Super-G Jenter og Gutter U16. 
Hovedlandsrennet 2017 i Alpin Kombinasjon SL Jenter og 
Gutter U16. 

 
 Lørdag 25.mars: Hovedlandsrennet 2017 SSL Jenter og Gutter U16, én-staur. 

  
 Søndag 26.mars: Hovedlandsrennet 2017 SL Jenter og Gutter U16, én-staur. 
 
 
 
Kontaktpersoner: 
Leder orgkomité Bjørn Hettervik bjorn@hettervik.no 
Ass leder orgkomité Ole Kristian Kirkerud kkirker@online.no  
Tidtakersjef/påmelding Tor Hauan to-hauan@online.no 
Påmeldingsansvarlig Bjørn-Tore Staurset totto@lillehammer-skiklub.no 
   
NSF repr:  
TD:  
 
 
Innkvartering: Ta kretsvis kontakt med Hovedlands Hotellet Meeting Point Hafjell Hotel & Resort 

 
 
 
 
 
 

www.meetingpointhafjell.no 
+47 61 27 77 777 
 
 
 
 



	

	 	 	 	

	 	 	 	

 
 
Premiering: Det blir premiering i samsvar med NSF regelverket.  
 
 
Skiforsikring og utstyrsregler:  
Alle deltakere må ha løst NSF’s skilisens, blir kontrollert. 
Skiutstyr må være i samsvar med gjeldende regler og i henhold til NSF utstyrsreglement og 
presiseringer for sesongen 2016 - 2017.  
 
Løpermiddag: Lørdag 25.mars klokken 18:00, Meeting Point Hafjell Hotel & Resort 
 275,- for løpere som ikke bor på hotellet.  
 Premieutdeling for Hovedlandsrennet SSL i Storsalen 19:00 
 
 
Heiskort: Løper får heiskort til 20 % rabattert pris. For å være sikker på å få rabatten 

anbefales det å kjøpe heiskort online med rabattkoden HL 2017. Når du kommer 
til kassen er det et felt som heter rabattkode og da legges koden HL 2017 inn der. 

 Kretsenes Lagleder får utdelt heiskort til lagleder og trener på rennkontor. Kort 
utover dette vil bli vurdert i de enkelte tilfeller.  

 
 
 
 
 
 
For utfyllende opplysninger sjekk websiden til Lillehammer Skiklub /Hovedlandsrennet2017 
 

 
 
 

Lillehammer Skiklub 
ønsker alle deltakere og lagledere 

velkommen til Lillehammer og Hafjell 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Organisasjonsleder Ass Organisasjonsleder
  Bjørn Hettervik Ole Kr Kirkerud 



Overnatting hos Meetingpoint Hafjell 
 

KUN KR. 750,- 
per person per natt  

I dobbelt– eller tresengsrom inkl. halvpensjon. 
(Tillegg for enkeltrom kr. 300,-) 

 

Hovedlandsrennet  
Hafjell 21. - 26. mars 2017 

Prisen inkluderer: 

Overnatting | Frokost | Middag | Tilgang på prepperom (eget utstyr må medbringes) |                     

Fri inngang til svømmebasseng | Fri inngang til badstu | Fri inngang til treningsrom 

 

For bestilling:  E: post@mphafjell.no T: 61 27 77 77 


