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Velkommen til Norges eldste alpine renn ! 
 



Det er en stor glede for Grong idrettslag å ønske velkommen til det 72. Geitfjellrenn   

Palmelørdag ( merk dag) 19. mars 2016. 

 

Rennet har lang tradisjon i Norge og Grong. Det første alpine Geitfjellrenn ble arrangert i 

1935, og med deltakere bare fra bygda.  Senere har det hatt deltakere fra hele landet. 

 

Årets renn er det 72. i rekken, og dermed Norges eldste tradisjonelle renn!  

I 1960- og 70-åra var Geitfjellrennet et eliterenn og hadde i noen år status som rankingrenn. 

Senere har det mer fått karakter at et massearrangement. Rennet er nå et landsrenn og åpent 

for alle klasser fra 8 år og yngre. 

 

 

Vi ønsker løpere, ledere, funksjonærer og publikum velkommen til en trivelig og fin dag på 

BJØRGAN! 

 

For slalåmgruppa i Grong idrettslag 

Kurt Are Lona 

rennleder 

 

 

PREMIERING 

 
GEITFJELLMEDALJEN, tilfaller hvert år den dame og herre, uansett klasse, 

som har best tid. 

 

ANDERS O. SEEMS VANDREPOKAL FOR DAMER, og  

ANDERS O. SEEMS VANDREPOKAL FOR HERRER  

For begge pokaler gjelder at den som har beste tid sammenlagt etter to år uansett 

klasse, får pokalen til odel og eie. 

 

ALPINGRUPPAS VANDREPOKAL FOR JUNIOR. 

Tilfaller beste junior på herresiden. Utdeles ikke til odel og eie.  

 

Tradisjonen er også at øvrig premiering består av pokaler. I tillegg trekkes det ut 

en del gavepremier blant løperne

     

 

 

 

 

 



Det 72. Geitfjellrenn i STORSLALÅM 

på Bjørgan i Grong 
 

Tidspunkt:  Palmelørdag  19. mars  2016   

    Start kl. 11.30 

 

Rennkontor:  Tidtakerbua  

    Åpent fra kl. 09.30 

 

Klasseinndeling: Alle klasser fra 8 år og yngre . 

 

Påmelding:  Til Grong il, alpint 

    v/Skjalg Åkerøy, 7870 Grong 

    Tlf 91873155 (mob)  

e-mail: 

skjalg.akeroy@grong.kommune.no 

 

Påmeldingsfrist: Innen fredag 18. mars  

 

Startkontingent: Aldersbestemte klasser kr. 140,- 

    Junior/senior    kr. 150,-  

    Innbetales til Grong idrettslag, alpint 

    7870 Grong 

    Bankkonto: 4448.10.33648 

Engangslisens   (Fra 13-25 år)   kr.    60,- 

    Over 25 år     kr.  140,- 

 

Overnatting:  Heia Gjestegård   tlf 74 31 24 60  

    Grong Hotell            tlf 74 31 20 00 

    Grong Fritid    tlf 74 31 27 00 

Vi ønsker alle alpinister og ledere/foreldre velkommen til 

Geitfjellrennet og Grong skisenter – Bjørgan. 


