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Invitasjon 

MiniFart – Kombirenn SSL/SG Hafjell 2021 
 

Lillehammer Skiklub har gleden av å invitere til MiniFart – Kombirenn 

SSL/SG 10.-11.april 2021 Åpent for alle klasser fra klasse U12 og yngre i 

Innlandet Idrettskrets. 

 

 

 

Generelt: Lillehammer Skiklub ønsker å gjenta suksessen fra de siste årene med mange runder 

stor progressjon og ekstremt god stemning. Arrangementet vil baseres på alpint 

barnereglement alpin kombi SSL/GS. Barns kombi er internasjonalt kjent øvelse og 

består av en blanding av standard svinger med porter og møter utviklingsbehov for 

denne aldersgruppen. Gjennomføringen organiseres med treningsomganger og 

rennomganger. For å kunne få til vårt mål om 4 runder hver dag + testing av 

momenter, settes det et tak på maks 120 deltagere. Påmeldingen stenges etter dette. 

Påmeldingen gjelder begge dager. 

 

Sted: Arrangementet gjennomføres i Kjusbakken i Hafjell Alpinsenter. 

 

Påmelding: Påmeldingen gjøres av den enkelte ved bruk av online påmelding og betaling via 

www.minidrett.no eller Skiforbundets terminliste. 

 Finn arrangementet i terminlista og følg påmeldingsinstruksjonen. 

 Frist for påmeldingen er satt til 5. april. NB! Etteranmeldinger blir ikke 

håndert. Vi minner om at påmeldingen står kun for 10.april, men gjelder også 

11.april. 

 

Spesiell info: NB! Etter gjeldende restriksjoner vil rennet kun være åpen for påmelding fra 

utøvere i Innlandet Idrettskrets. Løpere fra annen idrettskrets vil bli avmeldt uten 

nærmere beskjed. Dersom restriksjoner tilsier det, vil vi åpne opp for andre 

idrettskretser. 
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Covid-19 Det vil komme egen smittevernsplan rundt covid-19 når påmeldingsfristen 

har utløpt. 

 

Kontingent:  Startkontingent pr renn: kr 150,- pr løper (to renn kr 300,- pr løper) 

 

Rennkontor: I bunnen av Kjusbakken. 

    Åpent fra kl 08:00 lørdag og søndag. Startnummer hentes klubbvis. 

 

Heiskort:  Kjøpes i billettkontoret i bunn av Hafjell åpent fra 08:00 

 

Parkering: Kan gjøres på parkeringen i bunn av Kjusbakken.  

 

Lagledermøte: Kl: 09:00 i bunnen av Kjusbakken 

 

Jurybesiktigelse: Kl:09:20 

 

Tidsplan lørdag: 09:30 Besiktigelse og prøving av momenter med synlig startnummer 

  10:00 Gate Stenger 

  10:15 Slutt besiktigelse og prøving av momenter 

  10:25 Start prøveløpere 

  10:30  Start 1.treningsomgang, 2.treningsomgang fortløpende 

  12:45 Start 1.rennomgang 

  14:00 Start 2.rennomgang 

 

Tidsplan søndag: 09:30 Besiktigelse og prøving av momenter med synlig startnummer 

  10:00 Gate Stenger 

  10:15 Slutt besiktigelse og prøving av momenter 

  10:25 Start prøveløpere 

  10:30  Start 1.treningsomgang, 2.treningsomgang fortløpende 

  12:45 Start 1.rennomgang 

  14:00 Start 2.rennomgang 

 

Premiering: Alle utøvere mottar premier etter endt renn og fortløpende. Topp 3 premier i 

U12 klassene vil bli delt ut i målområdet når diskefrist har utløpt. 

 

Rennleder: Bjørn-Tore Staurset, Lillehammer Skiklub 

 

TD: Jan Andre Janson, Øyer/Tretten IL 
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Lillehammer Skiklub 

ønsker alle deltagere, lagledere og foreldre 

hjertelig velkommen til Lillehammer, Hafjell og MiniFart 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mvh 

 

Bjørn-Tore Staurset 

Rennleder  
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