
 
 
  

Arena/ankomst:  

Ca. 1km fra Kr.sand retning mot Evje (Setesdal) Rv9. Avkjøring til 
Ravnedalen. Skilt vil bli satt opp. 

Dusj:  
Det er dessverre ingen dusj eller garderobe, men et skiftetelt. 
 

Rennleder: Steinar Møvik, mobnr: 416 36 636  

Mail: steinar.movik@Mhwirth.com 

 
Bakkestørrelse: K16 og K36 
  

Påmelding (kun på mail):  

Innen tirsdag 9. juni kl.23.59  

Mail: hopp@oddersjaa.no  

Skriv om du skal være med på begge rennene  

Klasser :   

Klasse 12 år og yngre (gutter/jenter) – angi bakkestørrelse og 
årstall du er født 

Stor bakke: 

RC D – gutter og RC C – jenter (13-16 år) 

Junior (17-20 år) og senior - damer/herrer 

Veteraner – damer/herrer 10-årsklasser fra 31-40 år, osv 
 
Startkontingent:  

Betales innen påmeldingsfristen til Oddersjaa SSK Hoppgruppe  

Merk innbetalingen med Klappane – klubb-/deltakernavn:  

Kontonr.: 3000.19.94979  

Jenter og gutter: kr. 100  

Junior: kr. 115  

Senior: kr. 130  

 

Premieutdeling begge renn:  
Etter NSFs regler for premiering  
Premiering for fredagens og lørdagens renn blir umiddelbart etter 
rennet på lørdagen.Uavhentede premier blir ikke ettersendt. 
 
Overnatting:  
http://www.visitsorlandet.com/ 
http://www.dyreparken.no/abra-havn/ 
 
 
Minner også om de andre rennene denne helga på Sørlandet  
Se egen invitasjon for rennene i Sandrip. 

 
 

 
Dobbel startkontingent ved påmelding etter 9. juni.  

Ved evt. avlysning av rennet følges NSFs regelverk §214.2.4 ang. 
tilbakebetaling av startkontingent  

 
Skilisens:  

Alle fra og med fylte 13 år må ha NSFs skilisens.  

Engangslisens kan kjøpes ved henting av startnr.  

Kr. 50 – 13 til og med 25 år  

Kr. 130 – 26 år og eldre  

 
  

Program fredag: 

Kl. 13:00 - 17:00 Bakken er åpen for trening 

Kl. 16.00 Rennkontoret og kiosken åpner 

Kl. 17.00 Lagledermøte 

Kl. 17.15 Siste frist for å hente startnummer 

Kl. 18:00 1.omgang. Ingen prøveomgang. 

Liten bakke gjøres ferdig først. 

Program lørdag: 

Kl. 08:30 Rennkontoret  åpner 

Kl. 09:15 Siste frist for å hente startnummer 

Kl. 09:30 Lagledermøte 

Kl. 10:00 Prøveomgang, 1. og 2 omg stor bakke – deretter samme i 
liten bakke 

 
Dersom du har lang reise, og ikke rekker de frister vi har satt opp – gi 
beskjed innen påmeldingsfristen så ordner vi det! 

 

 

Vel møtt til en av verdens eldste hoppbakker! 
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