
 
 

Velkommen til Tertnesrennet 2019 
 
Tertnes Alpin ønsker velkommen til Tertnesrennet 2019 i Bavallen, Voss 16-17 mars. Rennene er 
puljekvalifiseringsrenn til Telenorlekene og Hovedlandsrennet for henholdsvis U14 og U16.  
 
For U10 og yngre har vi valgt å kjøre både SL og SSL på lørdag 16. mars. Rennene vil bli gjennomført rett etter 
hverandre. Kort løype vil bli gjennomført på «myren» øverst i Bavallen. Dette er en ideell trase for de aller yngste. 
Dersom det er noen U10’ere som ønsker en ekstra utfordring ved å kjøre SSL lang løype på søndag 17 mars, så kan de få 
lov til å være prøvekjørere. Send da en epost til påmeldingsansvarlig.  
 
NB! På grunn av at værvarselet tilsier snø både på fredag og lørdag har vi valgt å bytte disiplin på henholdsvis 
lørdag og søndag i lang løype. 
 
 

Program:  Slalåm:    Lørdag 16. mars 2019 
Storlalåm:   Søndag 17. mars 2019 

  
 Rennkontor:  Varmestuen i bunnen av Bavallen. Startnumre hentes lagvis fra 09:30 
     

Tidsplan:  Lagledermøte i målområdet for lang løype: 09:45 
     

Besiktelse av lang løype:    10:00 – 10:30 
    Start 1. omgang lang løype.   11:00 
    Start 2. omgang lang løype.   Umiddelbart etter 1.omg. 
     

Besiktelse av kort løype:    10:00 – 10:20 
Rennstart SL     10:30 

    Besiktigelse SSL    12:30 – 12.50 
    Rennstart SSL     13:00 
 

Gjennomføring: Rennet blir gjennomført i to atskilte løyper. 
- Kort løype for klasser 10 år og yngre  
- Lang løype for klasser U12 år og eldre 
- NB! Slalåm for U12 og yngre er med kortstaur 

 
Premiering:  Utenfor varmestuen umiddelbart etter rennet. 

    For kort løype umiddelbart etter at rennene er ferdig. 
    Premiering i henhold til Norges Skiforbunds regler. 
 

Påmelding:  Påmelding via www.minidrett.no 
Siste frist for påmelding tirsdag 12 mars 2019 
All påmelding etter denne fristen er etteranmeldt. 

 
    Påmeldingsansvarlig: Håvard Myklebust  

Tlf: 918 45 602 
E-post: haavard@mykleboost.com 

 
Startkontigent:  Alle klasser: kr 140 pr. løper pr. renn 

    Innbetales av den enkelte ved påmelding via minidrett. 
 

Startlisens: Alle løpere som er 13 år og eldre skal ha gyldig startlisens.  
    Klubbene er ansvarlig for at løperne har løst startlisens. 
 

Rennleder:  Helge H. Jacobsen, Tlf: 480 96 200 
TD:   Ola Mæle 
Løypesetter:  Torbjørn Søgaard, Sivert Nilsen og Petter Tenold 

 

 


