
Bendit Langrennsfestival  
Ungdommens Holmenkollrenn
Lørdag 20. - Søndag 21. februar 
i Holmenkollen skianlegg   
 
Det er med glede vi inviterer til Bendit Langrennsfestival  
Ungdommens Holmenkollrenn 2016 i Holmenkollen nasjonalanlegg. 

Med BAMA som vår flotte hovedsamarbeidspartner ønsker vi alle 
velkommen til spennende konkurransedager i Holmenkollen! 

Sammen med BAMA og Norges Skiforbund ønsker vi å skape en 
arena der sunt kosthold og aktivitet står i fokus. Vi ønsker at barn 
og unge skal spise sunnere og øke den fysiske aktiviteten, slik at 
de får overskudd og energi i hverdagen.

Lykke til med forberedelsene og velkommen til Holmenkollen  
i februar!
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Arena
Holmenkollen skianlegg, Oslo.

Klasser
Inndeling i årsklassene J/G 13 og J/G14.

Distanser
Lørdag: 3 km klassisk, individuell start
Søndag: 3 km skøyting, individuell start.

Start tider 
Begge dager fra kl. 10.00.
Startrekkefølge: G13, J13, G14 og J14.
Startlister legges ut på 
www.ungdommensholmenkollrenn.no 

Påmelding
Kun elektronisk påmelding via www.minidrett.no  
innen lørdag 13. februar 2016.

Rennkontor
I arrangementshuset i Holmenkollen (ved mål).  
Åpent fra kl. 08.00 begge renndagene. 
Rennsekretær: Bjørg Olsen, telefon 918 64 340.

Startnummer
Hentes samlet for hver klubb på rennkontoret.  
Ikke returnerte startnumre faktureres klubben med  
kr. 250,- per startnummer. 

Tidtaking
Egen Emit-brikke benyttets. Brikke kan leies mot 
betaling.

Lagledermøte
Lagledermøte avholdes etter behov 
(kl. 09:00). Sted blir offentliggjort senere.

Startkontingent
Kr. 100 for J/G begge klasser. Klubbvis betaling i  
etterkant.

Startlisens
Påmeldte deltakere må ha gyldig lisens.  
Det er mulig å løse engangslisens på rennkontoret.

Overnatting
Det er mange alternativer i Oslo. Se nettsiden for in-
formasjon om bestilling og priser. www.ungdommens-
holmenkollrenn.no

Premiering
Deltakerpremie og gavepremier.  
Pokal til beste klubb for jente og gutter.  

Kafeteria
Det vil være salg av BAMA produkter m.m. i  
tribunekiosken og i pressesenteret.

Parkering
Det er mulig å parkere. Følg skilting og anvisning  
fra vaktene. Program kr. 50.

Smøreboder
Vi leier ut smøreboder. Først til mølla.
Se www.ungdommensholmenkollrenn.no 
for mer informasjon. 

Spørsmål om rennet
Leder org komiteen Øystein Skurdal 
Mobil: 959 90 921
e-post: oystein.skurdal@hotmail.co

For mer informasjon
www.ungdommensholmenkollrenn.no
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