
 

 

 

         12.01.2017 

INVITASJON TIL TELENOR OPEN-MIND SAMLING I JØLSTER OG PÅ VOSS I PERIODEN 8-14.FEBRUAR 

2017: 

 Norges Skiforbund inviterer på ny til en ny «Telenor Open Mind»-samling, denne gangen i 

Jølster og på Voss. Også denne samlingen vil omfatte trening og renndeltakelse. Rennene løperne 

skal delta på er Fis-renn for funksjonsfriske men med egne klasser for funksjonshemmede i tillegg. 

Samlingene er åpne for alle funksjonshemmede alpinister, men av praktiske årsaker må hver enkelt 

ha med seg hjelper eller ledsager om de ikke klarer seg selv. Skiforbundet stiller med trenere og er 

ansvarlig for det sportslige opplegget på samlingene. For løpere som ikke bor i området organiseres 

det overnatting (se under). 

Detaljinformasjon om samling i Jølster og på Voss i perioden 8-14.2 2017: 

Ankomst: onsdag 8.februar innen kl. 21.00 i Jølster 

Innkvartering: Jølstraholmen Camping i Jølster. Mat kjøpes inn felles og lages på hyttene. 

  Innkvartering på Voss blir organisert etter påmeldingsfristen. 

Program:  

Dag Dato Sted Aktivitet 

Onsdag 8.2 Jølster Ankomst og innkvartering 

Torsdag  9.2 Jølster SL-trening 

Fredag 10.2 Jølster SL-trening 

Lørdag 11.2 Jølster Fis-renn i SL 

Søndag 12.2 Jølster Fis-renn i SL. Avreise til Voss etter rennet 

Mandag 13.2 Voss Fis-renn i SSL 

Tirsdag 14.2 Voss Fis-renn i SSL 

 

Nøyaktig tidsplan for samlingen sendes ut senere til løpere som har meldt seg på samlingen. 



Kostnader: Alle kostnader knyttet til overnatting, mat og heiskort dekkes av NSF. Startkontingent 

(kr. 310/renn må dekkes av hver enkelt løper) 

Forsikring: Alle som skal delta på renn må ha løst startlisens/skiforsikring. Dette kan dere gjøre 

på skiforbundets hjemmeside http://www.skiforbundet.no 

Påmelding: Påmelding til samlingen sendes beate.haugen@hotmail.com  og med kopi til 

hansblat@online.no innen 1.2.2017. 

Rennpåmelding: Påmelding til rennene skjer via «min idrett», og påmelding gjøres til klassene 

«funksjonshemmede-menn» eller «funksjonshemmede-kvinner». 

Påmeldingsavgift er kr. 310/renn, som er det samme som for de 

funksjonshemmede løperne. Betaling av påmeldingsavgiften gjøres i 

forbindelse med påmeldingen. 

 

De som skal delta på renn må signere «Athletes declaration» og må sende dette skjemaet sammen 

med påmeldingen. Skjemaet er vedlagt denne informasjonen. (De som signerte skjemaet for Hafjell-

samlingen trenger ikke å gjøre dette på nytt). 

 

Mvh 

Hans Blattmann 

Landslagssjef for funksjonshemmede. 

Kontaktinformasjon: Hans Blattmann, mobil: 91707095 

   Beate Haugen, mobil: 48105262 
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