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Velkommen til 
Kristiansand 
Skifestival 2019!
Oddersjaa, Fløy IL og Best Event inviterer i samarbeid med Norges
Skiforbund til Kristiansand Skifestival, lørdag 6. juli 2018 kl 15.

Vi gjentar suksessen fra de to siste årene da skistjerner som, Petter, 
Niklas, Marit, Emil, Heidi og Astrid i spissen, samlet 6-8000 tilskuere 
i rundløypa ved Fiskebrygga i Kristiansand.

Flere verdensmestere av året har bekreftet at de kommer til Kristiansand 
i år. I tillegg vil Petter Northug til Kristiansand slik at sørlandsk ski-
publikum kan takke ham for hans fantastiske innsats for norsk og 
internasjonal skisport.

Omgitt av småbåter, restauranter og vakre Kilden kulturhus konkurrerer 
Norges beste skistjerner i det vi håper blir flott sørlandsk sommervær. 
Løpet går i klassisk stil i ei rundløype på ca 1000 meter.

Rulleksiskole fredag 5. og lørdag 6. juli
Fredag og lørdag blir det rulleskiskole for barn og ungdom. Landslags-
løperne er instruktører. Fredag fra kl 17-19, lørdag kl 11-13. Begge dager 
på Flekkerøy og Kongsgård. Mer info på www.kristiansand-skifestival.no 
og www.oddersjaa.no.

Nytt av året er at løpet sendes direkte på TV2 Sportskanalen.

Det blir prolog og finaler for kvinner og menn senior, direkte finale for 
aldersbestemte klasser.

Aldersbestemte klasser 11-16 år klassevis fellesstart.
Kvinner og menn jr: Tre runder. Klassevis fellesstart.
Kvinner og menn senior: Prolog, deretter finaler med jaktstart.
Vi samarbeider med nye Thon Hotel Parken og kan tilby overnatting der.
For de som ønsker med familievennlig opphold i Kristiansand, er det 
mange muligheter. Vi hjelper gjerne med info og kontakt.

Vi er behjelpelig med å legge til rette for treningsleir i for- eller etterkant 
av rulleskifesten hvis ønskelig.

Samme helgen arrangeres Skandinavias største strandfest 
Palmesus noen få hundre meter fra skiarenaen.

Velkommen til Kristiansand Skifestival!

Har du spørsmål? Ta kontakt med rennleder Nils Vidar Stray (99217999)
eller Tor Mjaaland (98248500) i Oddersjaa.


