
Velkommen til Solan Gundersens Vinterleker 2020 
 

 

Solan Gundersens vinterleker feiret 20-årsjubileum 2018, men 
Alvdal IL fortsetter videre og har påny gleden av å ønske unge 
skitalenter velkomne til skibygda vår, der Kjell Aukrust la grunnlaget 
for hele sitt univers med Solan Gundersen som den – naturlig nok, 
aller mest verdensvante.  

Sammen med flere andre fra Aukrusts univers ble vår hovedarena 
Sandeggbakken her satt på kartet, og bakken lever fortsatt. I over 
20 år har vordende eliteutøvere i hopp og kombinert blitt kjent med 
Alvdal og Sandegga, som vi kaller hoppanlegget i dagligtale. Tom 
Hilde ble den første landslagsutøveren med meritter fra Solan 
Gundersens vinterleker, men senere har det kommet mange, 
mange flere.  

Det foreløpige programmet for dagene ser dere nedenfor, og vi 
oppfordrer alle om å komme så tidlig som mulig for både trening og 
sosial utfoldelse. Spesielt oppfordrer vi alle om å få med seg den 
offisielle åpningsseremonien med et spektakulært fyrverkeri 
torsdag kveld, samt premieutdelingen med bankett lørdag kveld. På 
banketten vanker det mange flotte uttrekkspremier, og en 
familietur til Vikersund og Raw Air-finalen i 2021 er utvilsomt den 
store gulrota, sammen med mange andre fine uttrekkspremier. Bli 
med! 
 

Hilsen arrangementskomitéen v.  

Jonas Vardenær Heggset, leder 

T: 948 26 639 el. ail@alvdalil.no  

Følg med på vår Facebook-side for nyttig informasjon framover:  

https://www.facebook.com/solangundersensvinterleker/ 

 

  
  

TORSDAG 27. FEBRUAR  
10:00 Fri Trening i Sandeggbakken  
16:00 Offisiell trening kombinert hopp  
19:00 Åpningsseremoni med fakkelbærere, taler og 
fyrverkeri  
19:30 Hodelamperenn i regi Alvdal turforening  
20:00 Lagledermøte på Steimoegga idrettspark  

FREDAG 28. FEBRUAR  
09:50 Åpning i Sandeggbakken  
10:00 Kombinert hopprenn  
13:30 Offisiell trening hopp  
16:00 Kombinert langrenn  
18:00 «Raw Air timen» på Frich’s Alvdal – NSF hopp sitt 
nye konsept 

LØRDAG 29. FEBRUAR  
10:00 Spesielt hopprenn  
14:30 Skicross – uoffisielt renn for alle barn i alle aldre 
med valgfrie ski og mulighet for å låne ski i bakken  
18:00 Premieutdeling individuelle konkurranser, Frich’s 
Alvdal  
19:00 Høytidelig bankett med god mat og flotte 
uttrekkspremier 

SØNDAG 1. MARS 
10:00 Laghopp med premieutdeling umiddelbart 
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INFORMASJON: 
Påmelding: 
Kun online påmelding til de individuelle øvelsene i kombinert fredag 
28. februar og spesielt hopprenn lørdag 29. februar. Påmeldingsfrist 
for disse øvelsene er søndag 23. februar kl. 23.59. All påmelding til 
kombinert og spesielt hopp krever elektronisk betaling for å være 
gyldig. Følg instruksjonene når du logger inn.  
Arrangør tar ikke imot påmelding og innbetaling av startkontingent 
utenom online påmelding. 
 
Se også informasjon om dette på: www.alvdalil.no – Ski - Solan 
Gundersens vinterleker 
Påmelding laghopp skjer til renn- og informasjonskontor senest 
1 time etter spesielt hopprenn lørdag 3. mars. 
Det oppfordres til påmelding til laghopp så snart lagene er klare. 
 
Trening: 
Sandeggbakken er under rigging 24. - 26. februar. Ta kontakt om 
det er ønske om trening disse dagene.  
 
Premieutdeling og bankett: 
Premieutdeling for de individuelle øvelsene kombinert og spesielt 
hopp gjennomføres lørdag 29.februar, i forkant av banketten på 
Frich’s Alvdal (Taverna).  
Premieutdeling for laghopp gjennomføres umiddelbart etter 
avsluttet konkurranse søndag 1. mars i Sandeggbakken. 
Bankett avholdes på Frich’s Alvdal (Taverna) lørdag 29.februar kl. 
19.00  

Påmelding - Egen invitasjon og påmelding til bankett vil komme 
senere grunnet at hjemmesiden til idrettslaget er nede. 
 
Renn- og informasjonskontor: 
Renn- og informasjonskontor er i Sandeggbakken, dette er 
åpent fra torsdag 27. februar kl. 10.00. Åpningstider fredag, lørdag 
og søndag vil være fra kl. 09.00. 
 

Mulige overnattingssteder under Solan 

Gundersens Vinterleker 2020 er:  

 

OVERNATTINGSSTEDER: 
Langodden Gard tlf: 62 48 97 16 - 
https://www.langodden.no/no/  
Gjelten Bru Camping tlf: 62 48 74 44 - 
https://www.gjeltenbrucamping.no/  
Sandli Overnatting tlf: 452 03 597 - 
https://www.sandliovernatting.no/  
Frich’s Alvdal (tidl. Taverna) tlf: 62 48 71 33 
- https://frich.no/no/overnatting/alvdal  
Savalen Fjellhotell tlf: 62 47 17 17 
https://www.savalen.no/  
Tynset Hotel tlf: 62 48 06 00 - https://tynsethotel.no/  
Tynset Rom & Camping tlf: 63 48 03 11 - 
http://www.tynsetcamping.no/ 
Grimsbu Turistsenter tlf: 62 49 35 29 - https://www.grimsbu.no/  
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