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Invitasjon	

LSK	-	Sparebank	1	Hedmark	SL	26.02.2016	
ØTI	Hafjell	SSL	Hafjell	27.02.2016	

LSK	-	Sparebank	1	Hedmark	SG	28.02.2016	
ØTI	Hafjell	Alpint	DNB	SG	28.02.2016	

 

Lillehammer Skiklub og Øyer/Tretten IL Hafjell Alpint har gleden av å 
invitere til kveldsrenn SL 26.02.216, SSL 27.02.2016 og to SGx2 
28.02.2016. SL og SSL er for alle klasser. SG er for U12 og eldre 

 
Generelt:	 Lillehammer Skiklub og Øyer/Tretten IL Hafjell Alpin ønsker med dette alle deltakere 

og leder velkommen til SSL renn i Hafjell. Rennet er åpent for alle klasser og foregår i 
Olympiabakken. SL, SSL og SG vil bli gjennomført iht NSF bestemmelser for én-
staur.  

	 Alle	renn	i	U14	og	U16	gjelder	som	kvalikk	renn	for	Telenorlekene	(LF)	og	
Hovedlandsrennet	(HL).	  

 
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 24. Februar 2016. 
NB! Etteranmeldelse eller påmelding på annen måte godtas ikke. 
  
 

Kontingent: Aldersbestemte klasser: kr 140,- pr løper 
Junior / Senior: kr 150,- pr løper 
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Rennkontor: Hafjell Alpinsenter, Riksanlegget. Veiviser Hafjell. 
Åpent 08.02.15 fra kl 0800.  
  

 
 
Lagledermøte: 26.02.2016 kl 16:30 ved påstigning stolheis 1. 
 27.02.2016 kl 08:30 ved påstigning stolheis 1. 
 28.02.2016 kl 08:30 ved påstigning stolheis 1. 
 
Besiktigelse: 26.02.2016 kl 16:45-17:15 
 27.02.2016 kl 09:00-09:30 
 28.02.2016 kl 09:00-09:45 
 Løperne må ha synlig startnummer under besiktigelsen. 
 
Start: 26.02.2016 kl 17:30 
 27.02.2016 kl 09:45 
 28.02.2016 kl 10:15  

 
Program: Endelig program vil bli kunngjort på lagledermøte.  
 
Innkvartering: Ta kontakt med våre samarbeidspartnere 
 

      
 
bookinig@hafjellkvitfjell.no www.nermohotell.no 
Tlf: +47 61 24 90 00 Tlf: +47 61 27 55 80 
 
Rennleder: Ole Kristian Kirkerud 
 
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 2014 - 2015.  
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Heiskort: Løpere får heiskort til 20 % rabattert pris.  
 
For utfyllende opplysninger sjekk websiden til Lillehammer Skiklub 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lillehammer Skiklub og Øyer/Tretten IL Hafjell Alpint ønsker alle 

deltakere og lagledere velkommen til Lillehammer og Hafjell. 
Velkommen 

  
 

Rennleder 
Ole Kr Kirkerud 


