
Hovedlandsrennet 2017
Informasjon

Oslo, januar 2017



Oslo Skikrets sin informasjonskanal

Facebook gruppen Oslo Skikrets – U16 HL 2017 Hafjell blir brukt 
som informasjonskanal før og under arrangementet

Søk den frem og bli medlem - både foreldre og løpere

All info under renndagene vil bli publisert her og hver enkelt er 
ansvarlig for å holde seg oppdatert daglig 



Infomøte
Foreldremøte 15. mars 2017 kl. 19:30 i Heming Storsal

Det blir arrangert foreldremøte i anledning 
Hovedlandsrennet 2017

- Retningslinjer fra Oslo Skikrets & arrangør
- 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



Program Hovedlandsrennet 2017
Endelig tidsprogram blir offentlig når deltagerantall foreligger

* Det er obligatorisk å delta på utfortreningene for å kunne delta i selve utforrennet, gjelder ikke SG
- Kretskonkurranse i Parallellslalåm avvikles etter at utforkonkurransen er avviklet. Eget program vil bli utgitt
- http://www.lillehammer-skiklub.no/Alpint/Hovedlandsrennet-2017/Program

Rennkontor: 
Hafjell Alpinsenter - Riksanlegget 
Åpent mandag 20. mars kl. 15:00- 21:00 
Åpent daglig fra 07:30 – 09:00 og 14:00 – 18:00 i rennperioden

Obligatorisk* Obligatorisk*



Påmelding til Hovedlandsrennet 2017
Hver enkelt løper er selv ansvarlig for påmelding

• Treningsavgift DH: kr 225,- pr løper (Obligatorisk for å delta på DH rennet)
• Startkontingent DH: kr 205,- pr løper 
• Startkontingent AC: kr 275,- pr løper (Alpin kombinasjon SL/SG)
• Startkontingent SSL: kr 205,- pr løper 
• Startkontingent SL: kr 205,- pr løper 
• Totalt: kr 1 115,- pr. løper 

– Påmelding og startkontingent for AC inkluderer Hovedlandsrennet 2017 i SG

VIKTIG:
• Det er obligatorisk å delta på utfortreningene for å kunne delta i selve utforrennet
• Betaling skjer av den enkelte løper ved online påmelding innen 07. mars 2017
• Etteranmeldelse eller påmelding på annen måte godtas ikke
• Link til påmelding: 

http://www.skiforbundet.no/alpint/terminliste/arrangement/?eid=306557
• Alle deltagere må ha løst NSF’s skilisens. 
• 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=306557


Losji for Oslo Skikrets sine løpere
Hver enkelt er selv ansvarlig for bestille direkte

• Oslo Skikrets har reservert leiligheter og rom på Nermo Hotell (nermohotell.no) for samtlige 
løpere fra kretsen

• Løpere booker direkte med hotellet under referanse Oslo Skikrets HL2017
• Priser for løpere:

– Kr. 585 per løper/døgn i 8-manns leilighet (6 løpere fordelt på 3 soverom)
• Inkl. måltider (Frokost, Matpakke & Sportsbuffet/middag)
• Inkl. sluttrengjøring
• Tillegg for: Sengetøy og håndklær Kr 145,- per løper for oppholdet

• Vi vil forsøke å losjere løpere klubbvis
• Trenere bor på hotellet
• Hotellet har avsatt preppefasiliteter
• Ski inn/Ski out eller egen transport

Kommentar: 
Tallene baseres på oppgitte priser fra Nermo Hotell.  Foreldre/deltakere står ansvarlig for å gjøre opp 
for hotell rommene. Kostnad for andel trenere, samt evt. diversekostnad vil bli fakturert fra Oslo 
Skikrets til den enkelte deltagers klubb/løper.

KONTAKTINFORMASJON
booking@nermohotell.no
+47 61 27 55 80
Kode: Oslo Skikrets HL2017

FRIST: Fredag 3. februar 2017



Puljer og inndeling Oslo Skikrets

Oslo Skikrets har følgende kvoter til puljer Hovedlandsrennet 2017
19 jenter
26 gutter

Jentene plasseres i følgende puljer:
1 jente i 1. pulje
4 jenter i 2. pulje
4 jenter i 3. pulje
5 jenter i 4. pulje
5 jenter i 5. pulje

Løpere ut over rangeringskvote trekkes i senere puljer 

• 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
5 gutter i 4. pulje
5 gutter i 5. pulje
5 gutter i 6. pulje



Praktisk informasjon fra Oslo Skikrets

• Husk skilisens under arrangementet!
– 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

• Det vil være behov for forskjellig type hjelp underveis, og for arrangementsdagene. Vi 
håper de foreldre som blir spurt er velvillige

• Det er budsjettert med totalt 5 trenere
– Vi ber om forståelse for at tiden ledere og trenere har til rådighet må prioriteres på løperne og 

arrangementet, og ber derfor om at alle ved behov bruker oppgitt mail adresse til ledere/trenere, 
eller sms

– Det er kun hovedtrener eller trenere som skal ha kontakt med arrangør/rennledelse. Spørsmål 
eller kommentarer skal gå via Oslo Skikrets sin hovedtrener

• Løper møter avholdes på Nermo Hotell og er kun for løpere og trenere. Informasjon til 
foreldre vil gå igjennom Oslo Skikrets sin Facebook gruppe

• Ski, preppeutstyr etc. - som skal medbringes - regner vi med er godt kjent blant løperne og 
foreldrene. Nok preppebord vil hver enkelt deltagende klubb seg imellom være ansvarlig 
for å ta med og fordelingen på de enkelte klubbene vil skje på bakgrunn av hvor mange 
som deltar fra respektive klubb



Praktisk informasjon fra arrangør

Løpermiddag: 
Lørdag 25. mars kl. 18:00 Meeting Point Hafjell Hotel & Resort

Pris 275,- for løpere som ikke bor på hotellet 

kl.19:00 Premieutdeling for Hovedlandsrennet SSL i 
Storsalen

Heiskort: Løper får heiskort til 20 % rabattert pris. For å være sikker 
på å få rabatten anbefales det å kjøpe heiskort online med 
rabattkoden HL 2017. Når du kommer til kassen er det et 
felt som heter rabattkode og da legges koden HL 2017 inn 
der.

For oppdatert/utfyllende opplysninger sjekk hjemmesiden til Lillehammer Skiklub: 
http://www.lillehammer-skiklub.no/Alpint/Hovedlandsrennet-2017

http://www.lillehammer-skiklub.no/Alpint/Hovedlandsrennet-2017
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