
 

 

 

Krødsherad Alpin, Norges Skiforbund og Telenor ønsker velkommen til: 

Telenor Lekene 2020 
26. – 29. mars 2020 på Norefjell 

 

 

 

 

 

 



Program Telenorlekene 2020 

Torsdag 26. mars   Trening Super G 

Fredag 27. mars   Renn Super G 

   Team Event 

Lørdag 28. mars   Renn SSL U14/SL U13 

Søndag 29. mars   Renn SL U14/SSL U13 

Alle lagledermøter blir avholdt på hotellet Norefjell Ski & Spa. Detaljert program kommer når 
arrangementet nærmer seg. 

 

Bakker og arena  

 
 

 

Påmelding og puljeinndeling 

Påmeldingsfrist er 12. mars 2020 og påmelding skjer via MinIdrett. 

Den 13. mars sender vi ut lister/oversikt over påmeldte løpere til kontaktperson i 
kretsen/lagleder. Listene skal returneres til arrangør med puljeplassering senest 17. mars 



2020. Hver krets registerer så raskt som mulig navn på lagleder på denne linken:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwSYM33k-yvj7PsoHTdMBOQzG-HXmgzpkL-
HkRAj3xelA7dQ/viewform 

Lagleder er ansvarlig for innsending av og endringer av puljeplasseringer. Korreksjoner i 
puljeinndeling kan skje på rennkontoret inntil 15 minutter før hvert lagledermøte. 

Lagledermøte 

Første lagledermøte blir onsdag 25. mars kl. 19 på Norefjell Ski og Spa. Se program for 
tidspunkt for lagledermøter øvrige dager. 

 

Heiskort utøvere 

Pris for dagskort er kr. 240,- pr dag pr utøver. Heiskort bestilles online på norefjell.com, 
promokode blir sendt til kretsene/lagledere senere når arrangementet nærmer seg. 

Heiskort og akkreditering til trenere og lagledere 

1 frikort pr 10 løpere jfr startliste. Maks 5 frikort pr. krets. For ytterligere trenerkort kan 
dette kjøpes for kr 240 per dag ved bruk av promokode.  Trenerkort deles ut på 
lagerledermøte kretsvis til oppnevnt lagleder.  Bestilling av trenerkort (frikort + trenerkort) 
og akkreditering til renntrase skal gjøres til conniehagen@hotmail.com. 

 

Informasjon 

Facebook: https://www.facebook.com/Telenorlekene-2020-Norefjell-282999069237766/ 

Endringer på renndagen informeres fortløpende via speaker og på våre Facebook sider. 

 

Overnatting 

Kretsene kan nå ta kontakt med Norefjell Ski & Spa for å booke overnatting. Prisene er da 
som følger: 

600,- pr pers i 6-8 manns leilighet (landsbyen)  

700,- pr pers på hotellet (dobbeltrom) 

Alt er INK frokost 

Middag 200 (husmannskost), må bestilles kretsvis.  

Gratis inngang bad og trening 

Det er viktig at det bestilles kretsvis. Send e-post til:  morin@norefjellskiogspa.no 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwSYM33k-yvj7PsoHTdMBOQzG-HXmgzpkL-HkRAj3xelA7dQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwSYM33k-yvj7PsoHTdMBOQzG-HXmgzpkL-HkRAj3xelA7dQ/viewform
mailto:morin@norefjellskiogspa.no


Overnatting kan også bookes til: 

Norefjell Booking: www.norefjellbooking.as  

Norefri: www.norefri.no 

Krøderen Kro og Motell: www.kroderenkro.no  

Sole Gjestegård: www.solegjestegard.no  

Bjertnes Turistgård: www.bjertnes.com 

 

 

Løper middag 

Løper middag vil bli avholdt på lørdag kveld i Kongresshallen på Norefjell Ski & Spa. Det vil i 
tillegg være premieutdeling for konkurranser gjennomført på fredag og lørdag. 

Påmelding for utøvere via MinIdrett. 

Det vi samtidig arrangeres en sosial sammenkomst for alle foreldre/foresatte på Norefjell Ski 
og Spa. 

 

Skilisens 

Alle utøvere som har fylt 13 år må ha løst NSFs skilisens. 

 

Fluorforbud, utstyrsregler og rennreglement   

Alpinkomitéen i Norges Skiforbund har innført fluorforbud i klassene til og med 16 år.  
Skiutstyr må være i samsvar med i NSF sine regler.  Alle renn avvikles i samsvar med 
«Rennreglement NSF Alpint». 

 

Premiering og premieutdeling 

50% premiering i konkurransene. 

På søndag: 

Beste jente og gutt. 

Beste krets 

 

Organisasjons- og rennkomité    

Leder       Even Skjetne Bøe, 922 31 800   even@boseter.no 

http://www.norefjellbooking.as/
http://www.norefri.no/
http://www.kroderenkro.no/
http://www.solegjestegard.no/
http://www.bjertnes.com/


Leder økonomi    Ellen Arnesen, 90545400, ellen@norefjell.com    

Leder seremoni/premier  Marianne S Bøe, 92489400, marianne@boseter.no 

Leder trafikk og orden  Ola Petter Hagen, 90025325, ola.hagen@akh.no  

Leder PR      Marius Arnesen, 48010852, ma@norefjell.com   

NSF TD Dommer   

Ass. dommer    

Rennleder      Marius Arnesen, 48010852, ma@norefjell.com   

Bakkesjef      Per G. Ringnes, 47047009, pg@ringnesskog.no   

Leder sekretariat    Hilde Hoff Skinnes,  hilde@skinnesskog.no 

Bemanning       Øystein Myrhaug, 95174513, oystein.myrhaug@gmail.com  

Sjef tidtaking      Jarle Nordby, 922 16 382, jarlenordby@gmail.com 

 

 

  Krødsherad Idrettslag ænsker dere velkommen til Norefjell og Telenor Lekene 2020. 

 

 


