
Informasjon fra Oslo Skikrets – HL Alpint 2017 – Overnatting 

  
I forbindelse med HL 2017 på Hafjell har Oslo Skikrets lagt opp til et felles opplegg for alle 
løperne i kretsen. Dette omfatter bl.a. et felles trenerteam og felles overnatting på Nermo 
Hotell. Bakgrunnen er først og fremst det sportslige og løpernes muligheter til å utvikle seg 
som selvstendige idrettsutøvere, men også det sosiale og kontakt på tvers av klubbene.  
  
Kretsens trenere vil bli boende på Nermo. På Nermo vil trenerne bl.a. ha felles løpermøter, 
videogjennomgang og -analyse, og ellers være på plass for samtaler med løperne, råd, tips 
og annen støtte. Trenerne vet at mange løpere er særlig nervøse for utfor, som for noen skal 
kjøres for første gang, og mange er generelt usikre før mesterskap og renn. I slike tilfeller vil 
trenerne være til god hjelp. 
  
Kretsen har lagt til grunn at de løperne som ønsker å ta del i hele opplegget og med hele 
trenerteamet, vil velge å bo på Nermo. Vi vet at mange har private hytter og leiligheter i 
området og har full forståelse for at man ønsker å bruke disse. Alpint er en ressurskrevende 
idrett og det er viktig å ha fokus på kostnadene. Kretsen bidrar så langt vi kan, bl.a. ved å 
forhandle frem best mulig priser på overnatting når vi reiser som krets. 
  
Innenfor disse rammer er kretsens ønske og oppfordring at så mange som mulig av løperne 
velger overnatting på Nermo og følger kretsens opplegg. Nermo har også rom til foresatte, 
som ønsker å bo på samme sted som sine respektive.  
  

Siste frist for booking settes til tirsdag 14. februar. Etter dette blir alle reserverte leiligheter 
og rom, som ikke er booket, frigitt. 
  
Priser m.m. fremgår av presentasjonen på kretsens 
hjemmesider http://www.skiforbundet.no/oslo/alpint/nasjonalefinaler/hovedlandsrenn/. 

  

Booking skjer direkte med hotellet.  
  
Epost: booking@nermohotell.no  
Tlf.: +47 61 27 55 80 

Kode: Oslo Skikrets HL2017 

  
  

Med sportslig hilsen 

  
Oslo Skikrets, Alpinkomiteen 
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