
 

 
 
 
 
Hei og god vinter til alle! Nå er KM vel overstått og Hovedlandsrennet nærmer seg, her kommer oppdatert 
informasjon om opplegget samt noen påminnelser. 
 
 
Husk påmelding til distanserenn og sprint senest 31.01 
Alle må selv melde seg på til de individuelle distansene. Påmelding via Min Idrett senest 31.01. 
  
 
Overnatting på Thon Hotel Nordlys i Bodø 
Vi blir ca 300 personer fra Oslo Skikrets og disponerer hele hotellet. Romfordeling gjøres via klubbenes 
lagledere. Vi bestiller fullpensjon til alle, meny og spisetider kommer i vår kalender.  
 
Vi ber også om at hver klubb utpeker ansvarlige for ro og orden, slik at alle løpere får best mulige 
forutsetninger for å yte sitt beste på HL 2016 i Fauske. 
  
 
Tidskjema og informasjonsmøter 
Vi vil avholde infomøter hver kveld for løpere/støtteapparat og lagledermøtene for Oslo skikrets. Der vil det 
komme viktig informasjon fra arrangørens lagledermøter, der skikretsen vil stille med representanter. 
Bruk kalenderen for å holde deg oppdatert rammeprogrammet vårt. Det er også mulig å legge denne inn på 
telefonen ved å klikke her. Her finnes både konkurranse-, spise-, møte- og ikke minst hygge-tider! 
 
 
Bindende hotell-påmelding fra 31.01 
Vi må snart forplikte antall overnattinger og ette betyr at de som avbestiller etter 31.01 allikevel må betale 
for mat og overnatting. 
 
 
Priser blir som følger (pr. person) 
  Ons-Tors Tors-Fre Fre-Lør Lør-Søn 
Dobbeltrom 700 1250 950 950 
3-sengsrom 550 1050 900 900 
4-sengsrom 450 1000 850 850 
Prisen inkluderer: 
• Fullpensjon torsdag – søndag (frokost, lunch/matpakke, middag, kvelds) 
• Transport med egen buss til og fra Fauske (ca 50 km hver vei) og til og fra flyplassen i Bodø 
• Leie av møterom 
Faktura går via klubbene og sendes ut tidlig i februar. 
  
Vi gleder oss til tur og ser frem til både sportslige utfoldelser og sosialt samvær! Ta gjerne kontakt med oss 
hvis dere har spørsmål. 
  
Hilsen Lars (t: 90973930), Roald (t: 91198656) og Heming (t: 99411400) 
Oppmennene i Oslo Skikrets 15/16-gruppen 
 
Følg gruppa på Facebook: https://www.facebook.com/groups/osloski1516/  

http://www.skiforbundet.no/hl2016/
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=oppmann.oslo%40gmail.com&ctz=Europe/Oslo
https://www.google.com/calendar/embed?src=oppmann.oslo%40gmail.com&ctz=Europe/Oslo
https://www.google.com/calendar/ical/oppmann.oslo%40gmail.com/public/basic.ics
https://www.facebook.com/groups/osloski1516/

