
 

   
 

   

Invitasjon 
Statoil Hovedlandsrennet i utfor Hafjell 2014 

 

 
 

Lillehammer skiklub har i samarbeid med Norges Skiforbund 

gleden av å invitere til Statoil Hovedlandsrennet i utfor i 

tidsrommet 30. jan til 02. feb 2014. 

Jenter og gutter årgang 1998 - 1999 



 

   
 

   

Påmelding: Fri påmelding. 

Påmelding ivaretas av den enkelte utøver ved bruk av online påmelding 

via www.minidrett.no eller Skiforbundets terminliste og iht NSF sine 

bestemmelser innen 24. jan 2014. 

 NB! Etteranmeldelse eller påmelding på annen måte godtas ikke. 
Alle løpere må delta på alle treninger forut for første renn. 

 

Krav: Arrangør (Lillehammer Skiklub) vil umiddelbart etter påmeldingsfrist legge 

ut oppdaterte deltakerlister sortert på den enkelte krets på vår hjemmeside.  

Kretsene har ledelsesfunksjon for sine deltakere og er ansvarlig for nivå på 

sine løpere. 
Alle utøvere trekkes i en stor pulje til første og andre gjennomkjøring. 

 Puljer på 30 utøvere trekkes etter resultat på siste gjennomkjøring siste dag. Er 

siste pulje på under 20 utøvere innlemmes disse i nest siste pulje.  
Ber kretsene om å sende mailadresse og mobilnr på leder til 

tidtakeransvarlig Tor Hauan to-hauan@online.no innen påmeldingsfrist 25. 

mars. 

Vi ber også om at den enkelte krets sender mail til Organisasjonsleder Bjørn 

Hettervik bjorn@hettervik.no med navn på lagleder til hver krets, kretsens 

bosted under arrangementet og også telefonnummer til lagleder. 

 

Kontingent: Treningsavgift: kr 350,- pr løper 

 Startkontingent HL: kr 205,- pr løper 

 Totalt: kr 555,- pr. løper  

Kontingent er obligatorisk for alle løpere. 

Betaling skjer ved online påmelding innen 24. jan 2014 

 

NB! Ved for sen påmelding vil det bli krevd en ekstraavgift på kr 200,- pr 

renn/treningsavgift.  

 

Rennkontor: Hafjell Alpinsenter, Riksanlegget. Veiviser Hafjell. 

Åpent onsdag 29. jan kl 1500- 2100. 

Åpent daglig fra 07.30 – 09.00 og 14.00 – 18.00 i rennperioden.  

  

Lagledermøte: Onsdag 29. jan kl 1900 i Riksanlegget 

Laglederne må ha kontrollert deltagerlista og puljeinndeling innen kl 18.30. 

 

Tidsplan: Torsdag 30. jan: Trening med fokus på sekvenser. Bred aktivitet i Kjus 

  løypa og Olympialøypa. Variasjon og elementer i Kjus 

løypa. Sekvenstrening i Olympialøypa. Utøvere deles i 

grupper. 

 

 Fredag 31. feb: Trening med fokus på variasjon og elementer gjennom 

bred aktivitet i Kjus løypa. Offisiell gjennomkjøring i 

Olympialøypa. Utøvere deles i jente og guttegrupper. 

 

http://www.minidrett.no/
http://www.skiforbundet.no/alpint/skirenn/arrangement/?eid=285811
mailto:to-hauan@online.no
mailto:bjorn@hettervik.no
http://www.hafjell.no/default.asp?menu=25&page=1


 

   
 

   

 Lørdag 02. feb: Trening med fokus på variasjon og elementer gjennom 

bred aktivitet i Kjus løypa. Offisiell gjennomkjøring i 

Olympialøypa. Utøvere deles i jente og guttegrupper. 

  

 Søndag 03. feb: Hovedlandsrenn utfor Olympiabakken. 

Organisasjons- og rennkomité: 
Leder orgkomité Bjørn Hettervik bjorn@hettervik.no  

Sekretariat  Mette Weideborg mette@worldcup.kvitfjell.no  

Rennleder Peter Lederer peter@hafjell.no 

Bakkesjef Sven Ullrich sven@hafjell.no 

Løypesjef Østen Tande oe.tande@online.no 

Tidtakersjef Tor Hauan to-hauan@online.no   

 

NSF repr: Stefan Havnelid Johnsen 

TD: Lars Tennbeck 

 

Innkvartering: Ta kontakt med våre samarbeidspartnere 

      
www.hafjellbooking.com www.nermohotell.no 
Tlf: +47 61 24 90 00 Tlf: +47 61 27 55 80 
 

Premiering: Det blir premiering i samsvar med regelverket. 1/3 premiering for HL renn. 

For Hovedlandsrennet blir det i tillegg NSF diplom og medaljer frå NSF til 

de tre beste.  

 

Skiforsikring og utstyrsreglar:  

Alle deltakere må ha løst NSF’s skilisens. Skiutstyr må være i samsvar med gjeldende regler 

og i henhold til NSF presiseringer for 2013 - 2014.  

 

Heiskort: Løper får heiskort til 20 % rabattert pris. For å være sikker på å få rabatten 

anbefales det å kjøpe heiskort online med rabattkoden hovedlands. Når du 

kommer til kassen er det et felt som heter rabattkode og da legges koden 

hovedlands inn der. 

 

For utfyllende opplysninger sjekk websiden til Lillehammer Skiklub /HL utfor Hafjell 

 
Lillehammer Skiklub 

ønsker alle deltakere og lagledere 

velkommen til Lillehammer og Hafjell 
 

 Organisasjonsleder Rennleder   
 Bjørn Hettervik Peter Lederer 
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