
 
 

Informasjonsbrev nummer 2 - Ungdomsstafetten 2016 

ETAPPER/PROFIL NB – siste frist er 01.02.16 kl 12:00 

Påmelding av etapper og profiler på utøverne er satt til mandag 01.02.16 kl 12:00. Det er 

viktig at dere bruker litt tid på å skaffe frem data på de ulike utøverne. Det vi ønsker å vite er 

følgende: 

Navn/Fødselsdato/Klubb 

Resultater i HLR 2015/Resultater KM 2015 

Interesser hobby og eventuelt kjente i familien 

 

Det er viktig at dette er riktig, da dette er grunnlaget for media/speaker. Blir det endringer 

(skader/sykdom) i dette, må det umiddelbart meldes til oss, med de samme data for de som 

kommer inn i stede for den som «går ut». Quest som skal fylles ut, ligger også i vedlegg, slik 

at dere kan forberede dette. 

SMØREFASILITETER 

Vi har problemer med å skaffe smørefasiliteter i Kollen, så det vil bli tilrettelagt for smøring i 

parkeringshus ved hotellet. Mer informasjon om dette kommer 

AKREDITERING/BILETTER 

Billetter og Akkreditering deles ut på hotellet fredag kveld og lørdag før bussavgang 

LAGLEDER/UTØVERMØTE 

Det forventes at alle kretsene stiller på lagleder/utøvermøtet lørdag.  

FORELØPIG TIDSPLAN 

Lørdag 06 februar: 

Kl. xx:.xx  Smøreplasser P-hus tilgjengelig 

Kl. 11:00  Bussavgang til Holmenkollen 

Kl 12:15            50 km herrer  

Kl 15:25  Kombinert Langrenn 

Kl 16:15- 17:00 Trening i løypene(ikke hele) 

Ca  17:00  Smøreboder i Holmekollen ledig.                                                                     

https://response.questback.com/norgesskiforbund/zpsxesegx5/


 
Kl. 17:15 Buss ned fra Holmenkollen 

Kl 17:40 Siste buss fra Holmenkollen 

Kl 19:15 Lagleder/utøver møte Colosseum Ullevål Stadion. 

Kl 20:00 Ungdomsbankett - Colosseum Ullevål Stadion 

 

Søndag 07. februar: 

Kl 08:00 Bussavgang til Holmenkollen 

Kl. 08:30 Siste Bussavgang til Holmenkollen (smøreplass i p-hus må være ryddet)  

Kl. 08:30 Oppvarming i oppvarmingsløype (grønn løype) NB ikke stiplet grønn 

Kl 10:45           Ungdomsstafetten  

Kl. 12:15 30 km damer 

Kl.xx:xx- Medalje-blomster seremoni 

Kl. 15:00 Buss ned fra Holmenkollen 

 

 

Følg med på Stafettens hjemmeside for flere nyheter. Er det spørsmål så kontakt oss på  

post@ungdomsstafetten.com  

 

http://www.skiforbundet.no/ungdomsstafetten/
mailto:%20post@ungdomsstafetten.com

