Stryn T&I Alpingruppa i samarbeid med Grotli Høyfjellshotel, inviterer med
dette til Grotlirenna 30 april og 1 mai 2020. Renna er landsrenn.
Stad:

Ved Grotli Skiheiser

Tidspunkt:

Rennstart laurdag kl. 13:00 / Rennstart søndag kl. 12:00

Gjennomføring:

Laurdag: Sparebanken Vest Super-G, i trasè på austsida av skiheisen.
Søndag: Sparebanken Vest KM Utfor, i den tradisjonelle trasèen.
Kort løype for 10 år/yngre. Lang løype 11 år/eldre.

Premiering, NB!

Rennet blir køyrt med endra klasseinndeling i forhold til NSF sitt reglement:
- Aldersbestemte klassar t.o.m. junior og klasse A (20-30år) iht reglement
- Kvinner / Menn Veteran: 31-55 år
- Kvinner / Menn Super-veteran: 56 år ->
Premiering laurdag ved Stryn Alpin. Trekkepremiar på startnr.
Premiering søndag inkl. vandrepokal, ved Grotli Høyfjellshotell.

Lagleiarmøte:

Laurdag kl 12 ved målområdet. Synfaring: Laurdag kl 12:15 – 12:45
Søndag kl 11 ved målområdet. Synfaring: Søndag kl 11:15 – 11:45

Påmelding:

Innan mandag 18.april kl 24:00 på Minidrett.no, eller pr e-post til:
stryn.alpin@hotmail.com
Ved påmelding via epost oppgi deltakarnamn, fødselsår og klubb.
NB: Sidan dette er ett resurskrevande arrangement å arrangere, må vi ha minimum
i snitt 60 deltakarara/påmelde på kvart av renna, for å kunne forsvare et
bærekraftig arrangement. Ved mindre påmelding vil renna bli avlyst.

Startkontingent/
engangslisens:

Kr. 150 pr. deltakar i kl. 16 år og yngre
Kr. 160 pr deltakar i klassane junior og senior/veteran.
Engangslisensen er for løpere som ikke har års lisens. Den kjøpes for ett arrangement
av gangen, og gjelder kun under det aktuelle arrangement.
For løpere 13 – 25 år koster engangslisensen kr 60,For løpere som er 26 år og eldre koster engangslisensen kr 150,Startkontingent og eventuell engangslisens betalast til konto: 3705.05.89502 Stryn
Alpin eller Vipps #511244. Merk betalinga med utøvarens namn og klubb.

Startnummer:

Delast ut lagvis i målområdet mot kvittering på betalt startkontingent, eller send
kvittering på e-post til stryn.alpin@hotmail.com innan fredag kl 18:00

Rennkort / Lisens:

Rennkort Kr 200 ,- pr dag kjøpast i heisbua. Alle over 13 år skal ha løyst skilisens og
må ha FIS-godkjend hjelm. Sjekk innstillingane på bindingane!

Hjelm:

Husk godkjent hjelm.
Rennleiar:
Olav Erik Hagen

TD:
Super G:
Utfor:

Grotli
Grotlirennet 29/4 – 1/5 2022

Vi har vært vertskap for Grotlirennet i mange år, og gleder oss til å se mange kjente også i år. Vi
håper og tror at det blir fine dager her på fjellet. Det er i alle fall mye snø og siden sist har vi pusset
opp rom/bad i to etasjer, og gleder oss til å vise fram disse.

Årets Grotlirennpriser:
o Pr. pers/døgn dersom 1 døgn (standard dobbeltrom, ikke mulig med
ekstrasenger) inkl. frokost, selvsmurt matpakke og fylt termos, samt middag:
kr. 1100.
o Pr. pers/døgn dersom 1 døgn i komfortrom (egnet for familier da det kan res
opp 2 ekstrasenger) kr. 1200
o Pr. pers/døgn dersom 2 døgn eller mer, i standard dobbeltrom inkl. frokost,
selvsmurt matpakke og fylt termos, samt middag: kr. 1000,o Pr. pers/døgn dersom 2 døgn eller mer, i komfortrom (egnet for familier) kr.
1100
o Enkeltromstillegg kr 220/døgn.
Barnerabatter (i samme rom med voksne):
o
o
o
o

0 - 5 år gratis i seng med foreldre
0 - 5 år kr 200 i egen seng pr døgn
6 - 14 år i ekstraseng kr 450 pr seng pr døgn.
Pris pr barn dersom kun 1 voksen og 1 barn (under 14 år) på samme rom, kr. 700,-

Egen termos kan tas med til frokost og vi fyller den med varm drikke (te/kaffe/kakao),
inkludert i prisene over.
Avbestilling av rom må gjøres innen dagen før ankomst kl. 15:00. Endres bestillingen etter
dette, må du betale 50 % av prisen på bestilt opphold gjeldende natt.
Kroa er åpen kl. 10:30 – 17:00
Bestilling av rom kan gjøres på post@grotli.no eller telefon: 61217474.
Vi blir kjempeglad om du er tydelig på ankomst/avreisedag, hvor mange som skal bo på
samme rom, antall voksne og barn, samt evt. alder på barn. Da får vi det rett med en gang.
Velkommen til fjells!
Hilsen Grotlifolket

