
VESTERFJELLRENNET 2016 
 
Lørdag 20. februar arr. vi Vesterfjellrennet. 
 
Rennet er et av Helgelands eldste renn, og så sitt lys i 1946. Dette betyr jo at  i år  
kan vi jubilere - da er det faktisk 70 år siden første renn. 
Trimklassen får tilbud om en trase på ca.12 km med godt preparerte løyper. Dette er 
en distanse som passer for de aller fleste. Som vanlig har vi fleksibel starttid (fra kl 
0900 til kl 1030) for trimmerne. 
Turklassene starter kl 11000. 
Turklasser: 

 M15 år +     -   24 km 

 K15 år+      -   12 km 

 8 - 12 år   -       3 km  

 13 - 14 år   -     5 km 
Vi gjentar suksessen med fellesstart for aldersbestemte klasser fra 8 år og oppover, 
og med litt lengre distanser enn i vanlige kretsrenn. 
Jubileumsgave fra Korgen IL er full premiering i alle konkuranseklasser samt uttrukne 
gavepremier for alle deltakere.  
Trimklassen er åpen for alle. 

Påmeldingsfrist: 17. feb. kl 2359. 
Startkontingentsatser: 
Turklasse 24 km og 12 km                   kr 200,- 
Øvrige turklasser og trimklasse          kr 100,- 

Betales v/avhenting av startnr. 
 
 
Kl 1100 den 20.februar går startskuddet for Vesterfjellrennet 2016. Vi håper selvsagt 
på godvær, men om værgudene slår seg litt vrange, ligger traseen lunt og trygt i 
Vesterfjellets skogområder. 
Vesterfjellrennet er som nevnt gammelt, og av løpere som har vært med å sette preg 
på rennet kan nevnes: Johannes Vesterfjell (første vinner), Johan Kjerringnes, 
Karl W. Aakervik, Audun Hjerpås, Åge Brendmo, Arild Brygghaug, Ronald 
Lenningsvik, John Kvalbukt, Ivar Rystad, Leif Røli, Sverre Amundsen, Arne 
Ove Holmen, Roy Millerjord, Rolf Einar Jensen,Tor Ivar Tverå, Inger Aufles, Kari 
Nyland, Marit Elveos, Marianne Dalmo, Elin Nilsen og Doris Stien Kaspersen.  
 
Vil du vite mere? 

Kom og bli med da vel. 
 
Online påmelding   eller til 
Ketil Tuven 
Tlf. 951 35 186 
epost: ketil@miras-hydraulikk.no 

 
Skigruppa i Korgen IL ønsker alle løpere og publikum hjertelig velkommen til Vesterli 
den 20. februar 2016. 


