
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informasjonsbrev nummer 3 - Ungdomsstafetten 2016 

 
PROGRAM 

Lørdag 06. februar: 

Kl. 00:00 Smøreplasser P-hus tilgjengelig 

Kl 11:30 Buss avgang til Holmenkollen 

Kl 12.15 50 km herrer  

Kl 15:25 Kombinert langrenn 

Kl 16:15-17:00 Trening i løypene (rød trase) 

Kl. ca  17:00 Smøreboder tilgjengelig.                                                                     

Kl. 17:15 Buss ned fra Holmenkollen 

Kl 17:40 Siste buss fra Holmenkollen 

Kl. 19:15 Utøver/Lagledermøte Colosseum 

Ullevål Stadion.  

Kl. 20:00 Ungdomsbankett Colosseum Ullevål 

Stadion.  

Søndag 07. februar: 

Kl. 08:00 Første bussavgang Holmenkollen 

Kl 08:30 Siste bussavgang til Holmenkollen 

(smøreplass i p-hus må være ryddet)  

Kl.08:30 Oppvarming i oppvarmingsløype 

(helgrønn trase) 

 

Kl 10:45 Ungdomsstafetten (rød/blå trase) 

Kl. 12:15 30 km damer 

Kl.14:00- Medalje-blomster seremoni (stadion) 

Kl. 15:00 Buss ned fra Holmenkollen 

 

MAT & DRIKKE 

For de som ankommer fredag kan middag inntas på Egon 

eller andre serveringssteder i området. Det er også her 

man kan samles på kvelden etter banketten. 

 

Matpakker er ikke inkludert i prisen. Dette bestiller 

kretsen selv på forhånd i resepsjonen på hotellet, 

senest torsdag kl 15:00 og betaler ved utsjekk. Pris kr 

85,- pr dag pr person. 

TRANSPORT 

Ekstra Bussbilletter må være bestilt hos arrangøren 

innen onsdag kl 15:00  Noen har allerede ordnet dette 

Busstidene er eksakte og transport utover dette må 

ordnes selv. I Holmenkollen er det alltid utfordringer 

mht bussparkering. Bussen kommer til stedet der man 

ble sluppet av. Linje nr 1 til Holmenkollen og linje 3,4 

og 6 til Ullevål Stadion. Skifte bla Majorstuen 

 

 



SMØREBODER 

Smøreplasser er begrenset. Skikretser vil måtte dele 

smøreplass. Smøreplassen i P-huset ved hotell vil være 

tilgjengelig fra fredag kveld kl 20:00 til søndag morgen 

kl 09:00. Vi tar ikke ansvar for utstyr som står i p-huset. 

Plassene må ryddes og kostes. Det tildeles også 

smøreboder i Holmenkollen etter kl 17:00 lørdag  

 

AKKREDITERING/BILLETTER 

Løperne benytter startnummer akkrediteringsbevis 

knyttet til trening/tilgang til smørebod lørdag og 

stafetten/smørebod søndag.  Utøver får beholde 

startnummer. 

Hvert lag får tildelt 3 akkrediteringsvester. Denne kan 

brukes til å få tilgang til treningsområde/smørebod 

lørdag og stafetten/smørebod søndag.  

Akkrediteringsvestene MÅ leveres tilbake i 

sekretariatet/til en kontakt person fra Oslo Skikrets 

søndag rett etter rennet.  Utover dette er billetten 

(Weekendpass) deres inngangsbillett til Kollen denne 

helgen. Lagene bruker publikumsarealer under de andre 

arrangementene  

WEEKENDPASS - Arena (ikke tribune) 

Gir tilgang til arena/vrimleområdene i arenaen: 

Kapellskogen, VM-haugen, VM-knollen og Hoppsletta. 

Ved behov for flere billetter kan disse bestilles via 

World Cup Nordic arrangøren.  

NRK 

Ungdomsstafetten vil bli sendt på NRK søndag kl 16:15.  

 
 

UNGDOMSBANKETT 

Ungdomsbanketten lørdag kveld vil være på UBC – 

Colosseum, Ullevål Stadion. Inngang ved 

Fotballforbundet – vender mot T-banelinjen. Banketten 

starter kl. 20.00. Det vil bli servert Lasagne m brød/salat 

samt Is/frukt. Evt. mat-allergier ber vi om at hver enkelt 

tar direkte med hotellet. Antrekk: ordinært, men ikke 

treningstøy. Ekstra bankettbilletter bestilles hos 

arrangøren for kr 270,-. Må være bestilt innen 

onsdag kl 15:00 

 

Det er viktig for oss å kartlegge hvor mange som skal på 

banketten da det er begrenset plass i salen, så vi har 

derfor laget en oversikt over hva som er meldt inn av 

ledere/reserver + ekstra personer.  Hvis dette ikke er 

korrekt for deres krets så må det meldes inn innen 

onsdag kl 15:00 

 
 

Bankett utøvere/ledere Ekstra 

Agder og Rogaland Skikrets   

14 2 

Akershus Skikrets   

11 0 

Buskerud   

14 inkl 2 reserver 1 

Finnmark skikrets   

14 0 

Hedmark   

9 0 

Hordaland skikrets   

11 0 

Møre og Romsdal Skikrets   

14 1 

Nord- Trøndelag Skikrets   

12 inkl 2 reserver 0 

Nordland Skikrets   

10 0 

Oppland Skikrets   

14 0 

Oslo Skikrets   

10 0 

Sogn og Fjordane   

9  0 

Sør-Trøndelag skikrets   

9  0 

Troms Skikrets   

11 0 

Østfold   

13  0 

 
 

E-postadresse er post@ungdomsstafetten.com 

Egne Websider WWW.ungdomsstafetten.com 

mailto:post@ungdomsstafetten.com

