
Nyhetsbrev til deg som skal på NM på Lygna i februar 2017 

Jobben med å lage tidenes ski-NM på Lygna pågår for fullt. Over 400 frivillige er engasjert for å ta 

imot løpere, støtteapparat, media og ikke minst horder av tilskuere i dagene fra 2. til 5. februar. 

Når all utbygging på skisenteret er gjennomført er det investert om lag 40 millioner kroner på Lygna 

skisenter. Det mest iøynefallende er et helt nytt hovedhus som inneholder kafeteria, storkjøkken, 

pressesenter, garderober, toaletter, lager og møterom. I tillegg er hele stadionområdet oppgradert. 

Flunkende nytt løypenett 

Som løper vil du bli møtt av et helt nytt løypenett for både klassisk og fristil, samt ei spektakulær 

sprintløype. Løypa har en trase som er bygget slik at tilskuerne kan følge løperne nærmest hver 

meter og den har en spennende og svært utslagsgivende avslutning.  

På hjemmesida til NM-arrangørene, http://lygna2017.no finner du nye interaktive løypekart og kart 

over stadionanlegget. Her ligger også program for de fire dagene. 

Vi starter med 10 km. klassisk for jentene og 15 km. klassisk for gutta torsdag 2. februar. Fredag er 

det sprint i fristil for kvinner og menn, lørdag kommer kraftprøven 15 km. med skibytte for kvinner 

og 30 km. med skibytte for menn, mens folkefesten avsluttes med klubbstafetter søndag 5. februar. 

Arrangørene håper på at det på de fire dagene til sammen vil komme nærmere 50.000 tilskuere. 

Her melder du deg på 

På https://lygna2017.no finner du også link til påmelding, overnatting samt kontaktinformasjon til 

alle i hovedkomiteen for NM.  

Følg vår Facebookside www.facebook.com/nmlygna for morsomme stunts og videoer om NM-

arrangementet. Vi har blant annet vært på NorgesCup og intervjuet mange som skal gå NM, og vi har 

vært med rekrutt- og elitelandslagene til Seiser Alm og Val Senales denne høsten.  

Følg oss også på Instagram www.instagram.com/nmlygna2017 og del dine bilder med emneknaggen 

#nmlygna2017. Ta gjerne turen til Lygna før NM for å teste løypene. 

Under NM vil du se mye flott fra hele Hadelandsregionen. Er du nysgjerrig på hvordan det er å leve 

og bo på Hadeland kan du lese mer om det her: http://regionhadeland.no 

NRK vil vise rundt 15 timer direkte fra de ulike konkurransene og millioner av nordmenn vil følge 

sendingene fra Lygna i februar. Følg oss på nett og i sosiale medier fram mot NM slik at du ikke går 

glipp av moroa. 

 

Vi sees på Lygna! 
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