
 
 

Informasjonsbrev nummer 3 - Ungdomsstafetten 2015 
Denne informasjonen er til «hele laget» og vi ber om at dette spres til utøvere/støtteapparat 

 

Billetter/Akkreditering 

Lagene får Dagspass - Arena (ikke tribune) på lørdagen. Dette gir tilgang til 

arena/vrimleområdene i arenaen: Kapellskogen, VM-haugen, VM-knollen og Hoppsletta. 

Søndag så bruker lagene startnummer/Akkrediteringsvester. Viktig at lagene holder seg i de 

samme områdene som lørdag, når de ikke har behov for å bevege seg i 

«akkrediteringsområdene» 

 

Busstransport/parkering 

Busstransport for lagene foregår mellom hotellet og Holmenkollen. Det vil ikke være mulig 

for lagene å kjøre privatbiler til kollen utover det som gjelder for ordinært publikum. Det er 

gode parkeringsmuligheter under hotellet. 

 

Bankett lørdag– start kl 20:00 maten settes frem ca 19:30 

Lagene stiller i «pent tøy» dvs ikke treningstøy. Det blir presentasjon av alle lagene med 

utdeling av deltagergaver, intervjuer og annen aktivitet. Ferdig ca 22:00 

 

Smøring 

Det vil gis tilgang til eget til eget område i parkeringshuset under hotellet. Det blir tilgang til 

strøm. Alle rydder opp når de er ferdige. Søndag får kretsene tilgang til smøreboder i 

Holmenkollen. Disse merkes med kretsenes navn.  

 

Hotellet 

Inn og utsjekking som normalt, hvis ikke annet er avtalt. US har eget rom for bagasje/ski 

oppbevaring. Alle utgifter knyttet til hotelloppholdet må gjøres opp før avreise. Kretsene 

bestiller matpakker samlet, og det blir satt opp eget bord for «matpakkesmøring» Det er ikke 

tillatt med ski på rommet. Disse skal oppbevares i eget oppbevaringsrom 

 

Startkontingent 

Det er flere kretser som ikke har betalt startavgiften for stafetten. Fristen for dette var 

17.02.15. Ber om at dette betales umiddelbart. Info står i invitasjonen 

 

Tilbakemeldinger fra kretsene 

Er det slik at noen av kretsene ikke har «fulle lag» (4 løpere/3 ledere) eller at laget ikke skal 

delta på noe av fellestilbudet (bankett/busstransport) så ber vi dere gi oss beskjed så raskt 

som mulig.  

Følg med på stafettens hjemmeside for flere nyheter. Er det 

spørsmål/tilbakemeldinger så kontakt oss på post@ungdomsstafetten.com  

http://www.skiforbundet.no/ungdomsstafetten/
mailto:%20post@ungdomsstafetten.com

