
Landsfinale/Telenorlekene 2017
Informasjon

VOSS

31.mars – 2. april 2017



Oslo Skikrets - informasjonskanal

Facebook-gruppen Oslo Skikrets – U14 LF 2017 Voss blir brukt som 

informasjonskanal før og under arrangementet

Søk den frem og bli medlem - foreldre (og løpere som er ”gamle nok”)

All info under renn-dagene vil bli publisert her. 

Hver enkelt er ansvarlig for å holde seg oppdatert daglig. 



Infomøte – Telenorlekene/Landsfinalen (U14) 
2017
Foreldremøte 15. mars 2017 kl. 19:30 i Heming Storsal

Agenda

• Hvordan forholder vi oss til trenere/løpere?

• Hvordan forholder vi oss til arrangør?

• Hvem tar vi opp hva med? (Kontaktpersoner)

• Oppdatert/siste informasjon fra arrangør

Vær ute i god tid, det er trangt om plassen – Husk parkeringsavgift!

(Infomøte holdes samtidig med tilsvarende for Hovedlandsrennet U16)



Program Landsfinalen /Telenorlekene 2017
Nærnere tidsprogram for rennavvikling kommer fra arrangøren senere 

Rennkontor: Fleischer’s Hotel - Åpent fra Onsdag 29.3 kl 17:00

Onsdag 29.03: Lagledermøte Fleischer’s Hotel kl 19

Torsdag 30.3: Obligatorisk Super G trening - Lønaghorgløypa

Kl 19:00 - Lagledermøte Fleischer’s Hotel 

Flyging Voss Vind

Fredag 31.3: Super G renn - Lønahorgløypa

Flyging Voss Vind

Kl 18:00 - Teamevent Vetlebakken Bavallstunet 

Lørdag 1.4: Storslalåm (SSL) Bavallen

Flyging Voss Vind

Kl. 18:00 Middag og premieutdeling på Fleischer’s Hotel 

Søndag 2.4: Slalåm (SL) Bavallen

Premieutdeling i varmestua Bavallen (SL og beste krets totalt



Program Landsfinalen /Telenorlekene 2017

Link til Program 

http://vossalpin.no/images/TL_2017/telenorleikane-plakat-2017.pdf

http://vossalpin.no/images/TL_2017/telenorleikane-plakat-2017.pdf


Påmelding til Telenor / Landsfinalen 2017
Hver enkelt løper er selv ansvarlig for påmelding
• Treningsavgift (SG): kr 190,- pr løper (Obligatorisk for deltagelse på SG rennet)

• Startkontingent SG: kr 190,- pr løper 

• Startkontingent SL: kr 190,- pr løper 

• Startkontingent SSL: kr 190- pr løper 

• Totalt: kr 760,- pr. løper 

VIKTIG:

• Det er obligatorisk å delta på SuperG-treningene for å kunne delta i selve SG-rennet

• Betaling skjer av den enkelte løper ved online påmelding innen 24. mars 2017

• Etteranmeldelse eller påmelding på annen måte = ikke mulig

• Link til påmelding: http://www.skiforbundet.no/alpint/terminliste/arrangement/?eid=305619

• NB! Skilisens påkrevet fra den dagen utøveren fyller 13 år; Gjelder da alle født i 2003 

og mange (men ikke alle) født i 2004.

• Skiutstyr må være i samsvar med gjeldende regler og i henhold til NSF 

utstyrsreglement og presiseringer for sesongen 2016 – 2017.

http://www.skiforbundet.no/alpint/terminliste/arrangement/?eid=305619


Losji for Oslo Skikrets sine løpere
Ingen felles krets-organisering

• Hver enkelt er selv ansvarlig for bestilling/ organisering av egen overnatting / losji –
eventuelt i regi av egen klubb

• Arrangøren Voss Alpin har avtale med følgende hotell deltagere kan ta direkte kontakt med; 

– Fleischer’s Hotell – sentrum;  http://www.fleischers.no/

– Park Hotel Vossevangen – sentrum; http://parkvoss.no/

– Myrkdalen Hotell – 30 min fra sentrum; http://www.myrkdalen.no/en/myrkdalen-

hotel

– Voss Resort – hytter/leiligheter i kort avstand fra bakken der alle rennene går; 
https://vossresort.no/no/vinter/overnatting/

http://www.fleischers.no/
http://parkvoss.no/
http://www.myrkdalen.no/en/myrkdalen-hotel
https://vossresort.no/no/vinter/overnatting/


Puljer og inndeling Oslo Skikrets

Oslo Skikrets har følgende kvoter til puljer Telenorlekene /landsfinalen 2017

21 jenter

29 gutter

Jentene plasseres i følgende puljer:

1 jente i 1. pulje

5 jenter i 2. pulje

5 jenter i 3. pulje

5 jenter i 4. pulje

5 jenter i 5. pulje

Løpere ut over rangeringskvote plasseres i hhv 6.pulje jenter, og 7. pulje gutter.  

• Kretsen legger ut rangeringslister etter avholdt rangeringsrenn 

• Kretsen sender rangeringslister til arrangør

• Reglement for kvalifisering/puljeinndeling finnes på Oslo Skikrets sine websider 

Guttene plasseres i følgende puljer:
1 gutt i 1. pulje 
5 gutter i 2. pulje
5 gutter i 3. pulje
6 gutter i 4. pulje
6 gutter i 5. pulje
6 gutter i 6. pulje



Praktisk informasjon fra Oslo Skikrets

• Husk obligatorisk ski-lisens for alle løpere over 13 år under arrangementet!

– Gjelder alle født i 2003. Gjelder alle født i 2004 som fyller 13 år før 3. april 2017.

– http://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/skilisens

• Sjekk utstyr før avreise!

– Ta med reservedeler; trinser, ekstra staver, skruer, spenner, briller/brilleglass.

– Sjekk platehøyde på ski, særlig for de som har arvet/kjøpt eldre Utfor/SG-ski

• Ski, preppeutstyr etc. - som skal medbringes - regner vi med er godt kjent blant løperne og 

foreldrene. 




