
Bodøraketten
7. - 8. januar 2023

Velkommen til nyttårsrenn!



Om Bodøraketten

Vi har gleden av å invitere unge alpinister i Nordland til skifest.

For første gang på mange år arrangerer vi slalåm- og storslalåmrenn i 
Bodø og vi håper mange vil ta turen til oss denne første helgen 
etter nyttår. I vår relativt nyoppstartede klubb setter vi alle kluter til 
for å skape en god rennopplevelse.

Vi legger opp til klasser for jenter og gutter fra U8 og oppover, til og 
med junior. Med slalåm lørdag og storslalåm søndag blir dette gøy.

Om Skarmoen alpinpark

Skarmoen er bakken vår som ligger ved Soløyvannet, ca. 20 minutter 
fra Bodø sentrum https://goo.gl/maps/P9ZeY9nveawkbUrQ8 .

Bakken har en trase som er 700 meter lang og har en fallhøyde på 
230 meter. Denne betjenes av en Doppelmayr tallerkenheis, bygd i 
2020-21. Nedfarten gir muligheter og utfordringer nok for de aller 
fleste. Vi har godt med parkeringsmuligheter og kan friste med en 
koselig varmestue med café og skiutleie.

https://goo.gl/maps/P9ZeY9nveawkbUrQ8


Påmelding

Påmelding skjer via Min idrett. Følg lenken: 
https://www.skiforbundet.no/nordland/terminliste/?act=Alpint&sdis
t=&from=01.01.2023&to=01.05.2023&q=

Startkontingent 150,- pr. renn pr. deltager.
Husk rennlisens til de over 13 år.

Påmeldingsfrist: 3.januar 2023.
Påmeldingsavgift betales samlet for hver klubb til konto 4509 35 
58166 senest 6.1.2023.

Kjøp heiskort på forhånd på https://skarmoenalpinpark.no/
til kr. 240,- pr. dag for barn og voksen. 

Praktisk om overnatting

Det er reservert familierom til idrettspris på Scandic Bodø. Ta kontakt 
med hotellet for booking. bodo@scandichotels.com. Tlf. 75547000.

Grønnåsen skole kan leies for overnatting, den ligger midt mellom 
bakken og byen. Kontakt John-Arne Hunstad på telefon 957 26 
822 for å avtale overnatting.
https://goo.gl/maps/A8VjzuMhagFLwgi69

Skihytta ligger rett ved alpinbakken. Pris for hele helgen er 5500,- + 
5000,- om det ønskes utvask. Skihytta har enkel standard og plass til 
27 i senger (må ta med sovepose og håndklær). Info og bilder på 
facebookgruppa "Skihytta". Kontakt Stine Lundbakk på tlf. 97641952 
for mer info og booking. https://goo.gl/maps/FkD9gdpDvUZzvTo97

https://www.skiforbundet.no/nordland/terminliste/?act=Alpint&sdist=&from=01.01.2023&to=01.05.2023&q=
https://skarmoenalpinpark.no/
mailto:bodo@scandichotels.com
https://goo.gl/maps/A8VjzuMhagFLwgi69
https://goo.gl/maps/FkD9gdpDvUZzvTo97


Program slalåm lørdag

Det kjøres kortstaur opp til og med U10, 
mens øvrige klasser kjører porter. 

10:00 Lagledermøte sekretariat skiutleie. 
10:30-11:00 Besiktigelse 1.omgang
11:15 Start slalåm 1.omgang
13:30-14:00 Besiktigelse 2.omgang
14:15 Start slalåm 2.omgang
Premieutdeling etter målgang siste løper

Det tas forbehold om endringer/forskyvninger i program. Følg med 
på Facebookarrangementet Bodøraketten.  

Program storslalåm søndag

10:00 Lagledermøte sekretariat skiutleie. 
10:30-11:00 Besiktigelse 1.omgang
11:15 Start storslalåm 1.omgang
13:30-14:00 Besiktigelse 2.omgang
14:15 Start storslalåm 2.omgang
Premieutdeling etter målgang siste løper

Det tas forbehold om endringer/forskyvninger i program. Følg med 
på Facebookarrangementet Bodøraketten.  

Lurer du på noe om rennet 
kan du kontakte Stian Sørensen,
på telefon 920 21 200 eller 
e-post stianps@live.no

Følg arrangementet Bodøraketten på facebooksiden til Skarmoen 
alpinpark. Der vil vi legge ut løpende informasjon om rennet. 
Se også våre nettsider www.bododalpin.no


