Innbydelse til

KM for Hedmark 09-11.04.21 (2xSG på søndag) i Høgegga i
Trysilfjellet
Rennprogram:
FREDAG 09.04.21
Disiplin:
Bakke:
Lagledermøte:
Besiktigelse:
Rennstart:
Start 2 omg:
Premieutdeling:
Klasser:

KM for U14 år og eldre
Slalåm U12 og eldre. Kort porter U10
og yngre som kjører fortløpende
Bakke 63 Høgegga
Kl: 16.30 ved heishuset
Kl: 17.00 - 17.20
Kl: 17.30 kort port løype fortløpende. Deretter lang
løype U12 og eldre
Fortløpende
I målområdet på lørdag etter storslalåmrennet
Alle (senior kjører i samme klasse)

LØRDAG 10.04.21
Disiplin:
Bakke:
Lagledermøte:
Besiktigelse:
Rennstart:
Start 2 omg:
Premieutdeling:
Klasser:

KM for U14 år og eldre
Storslalåm
Bakke 63 Høgegga
Kl: 09.00 ved heishuset i Høgegga
Kl: 09.15 – 09.35
Kl: 09.45 Alle fra skogen. 10 år og yngre fortløpende.
Fortløpende
I målområde rett etter rennet/protestfrist
Alle (senior kjører i samme klasse)

SØNDAG 11.04.21
Disiplin:
Bakke:
Lagledermøte:
Besiktigelse:
Rennstart:

KM renn 1. for U14 år og eldre
Super-G (kun klassene U12 år og eldre)
Bakke 63 Høgegga
Kl: 09.00 ved heishuset i Høgegga
Kl: 09.30-0950
Kl: 10.00 U10 år og yngre kjører ”Minifart” – 1 omg.
fra vegen og Renn 2. fortløpende.
Renn 2. Super-G starter fortløpende for U12 og eldre

Premieutdeling:
Klasser:

I bakken v/målbua umiddelbart etter rennet/protestfrist
Alle

U12 år og eldre kjører fra toppen. (gamle toppen)

Påmelding Senest den 06.04.21 til: Min idrett
Startkont. aldersbestemte klasser.
kr. 150,Junior/senior
kr. 160,Betales inn på konto nr. 1890 11 09717 føre 6. april (ta med kvittering).
NB! Husk lisensnummer og riktig klasse ved påmelding.
Startnummer hentes klubbvis på rennkontoret.
Rennkontor åpent fredag fra kl. 16.00 – 17.15 (Målbua i Høgegga)
Rennkontor åpent lørdag fra kl. 08.30 – 10.00 (Målbua i Høgegga)
Rennkontor åpent søndag fra kl. 08.30 – 10.00 (Målbua i Høgegga)
Heiskort

Heiskort skal bestilles klubbvis igjennom group@skistar.com
Merk bestillingen ungdom/voksen Høgegga kortet renn + mange dager +
antall trenere og løpere. Skipass med varighet en dag og lengre er gyldig fra
kl. 15.00 dagen før. Dette er Høgeggakortet, racekort som nå kun gjelder i tkrokheisen i Høgegga. Det gis 40% rabatt på ordinær pris på kortet.
Trysilgutten har ingen ting med heiskortsalget å gjøre! Kortutsalget ligger
oppe på turistsenteret.

Minner om at det kun kåres Kretsmestere i klassene U14 år og eldre.
Etteranmeldelser eller påmelding på en annen måte godtas ikke etter 6. april.
Dette er spesielt viktig med tanke på oppfølging av Covid- 19 tiltak. Endringer kan
forekomme med tanke på Covid- 19. Refusjon av startkontingent blir ikke
tilbakebetalt etter påmeldingsfristen.
Ikke innleverte startnr. belastes deltagers klubb med kr. 300,-.
Ber dere ta hensyn når dere parkerer inne i Høgegga ”klem dere sammen” så vi får plass til
alle. Ikke lov å parkere nede ved pumpehuset og det skal være fri veg til varmestua
(baksiden) for ambulanse. Veien inn til Høgegga har 30 km fartsgrense. Respekter denne
da vi ønsker et godt forhold til våres naboer! Kjør forsiktig!
VELKOMMEN!
Hilsen rennleder
Dan Hagen: tlf: 95837307, mail: danhagen@bbnett.no

