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Bjørnar Neteland stiller med sine superschnelleste 
ski, det samme gjør Axel William Patricksson.

Martin Budal børster støvet av sine SL og SG ski for 
å knuse sine elever og utfordre sine tidligere konkur-
renter.

Fana Alpin gjentar fjorårets supersuksess med Vest-
landsmesterskap i Myrkdalen. Det blir flotte premier, 
fint vær og gratis mat og drikke til alle deltakere. 
Samtlige løpere i kretsene Agder/Rogaland, Sogn 
og Fjordane, Møre og Romsdal og Hordaland bør 
sette av helgen. 
Er du fra Oslo, Akerhus, Buskerud eller andre bortg-
jemte steder er du også hjertelig 

velkommen til å kjempe om den gjeve Vestlands-
mestertittelen.

Påmelding til rennet finner dere her:
http://www.skiforbundet.no/hordaland/terminliste
hordaland/arrangement/?eid=300265

Erik Hystad- Solberg 

kommer!
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Erik Hystad- Solberg 

overnatting
Hotellet er fullbooket fra lørdag søndag, så vi har 
ikke mulighet til å tilby overnattingspakker som i fjor.

Det er holdt av en del leiligheter, ta kontakt med 
Myrkdalen Hotell for booking.

Alternativer for overnatting er Vossestrand Hotell, 
Opheim Hotell, Myrkdalen Camping.

Voss har også gode overnattingstilbud og kjøreturen 
fra vangen er ikke så lang.

kommer!

KOMMER
overnatting

Hotellet er fullbooket fra lørdag søndag, så vi har ikke mulighet 
til å tilby overnattingspakker som i fjor.

Det er holdt av en del leiligheter, ta kontakt med Myrkdalen 
Hotell for booking.

Alternativer for overnatting er Vossestrand Hotell, Opheim 
Hotell, Myrkdalen Camping.

Voss har også gode overnattingstilbud og kjøreturen fra van-
gen er ikke så lang.

EIRIK HYSTAD-SOLBERG





Erik Hystad -Solberg 
kommer!



INFORMASJON
PRAKTISK

I klassene U12 U16 er Martin Budal løypestikker, Anders Neteland er rennleder,
Lars Tennebekk er TD og Bård Seterås sjef. Erik Cleve Hansen stikker kort løype.
Livetiming alle dager i lang løype.

Det blir løpermiddag lørdag kveld, påmelding kommer så snart vi har 
fått bekreftelse fra hotellet.
Alle som er påmeldt renn får tilsendt informasjon, følg også med på 
http://www.facebook.com/Fanaalpin

Tidsprogram blir sendt ut, regn med en grisetidlig start i lang løype!
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KONTAKT
FANA ALPIN

Ta kontakt med: 
Bård Seterås
bard.seteras@gmail.com 
TLF: 450 00 875   
Anders Neteland
anders.neteland@skiforbundet.no 
TLF: 932 67 321 
 




