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HOVEDLANDSRENNET 2015 
 

 

 

NY SKIFEST I 

STORÅS OG BREIMYR! 
 

 

 

LANGRENN, HOPP, KOMBINERT  

http://www.stokkeil.no/ski
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INVITASJONEN 

Vi har gleden av å invitere skiløpere til Hovedlandsrennet 2015. Arrangementet vil være delt 

mellom Stokke IL Skigruppe og Botne Skiklubb Hopp. Alle hoppøvelsene vil foregå i Breimyrbakkene 

i Holmestrand Kommune, mens langrennene vil avvikles i Storås i Stokke Kommune. For 

kombinertløperne, blir det både Breimyr og Storås. Lagledermøter og seremoni vil foregå i Oseberg 

Kulturhus, Quality Hotel Tønsberg. Målet er å lage en integrert løsning med overføring av bilder fra 

Storås/Breimyr til alle hotellene i Tønsberg, samt fra premie seremonien i Oseberg Kulturhus 

Vi ønsker å lage et godt og effektivt arrangementet for alle aktive i denne aldersgruppen. Stokke 

og Botne har tidligere arrangert flere nasjonale renn med suksess. Det ønsker vi å gjøre nå også.  

Dette skrivet vil være basisinformasjon for hovedlandsrennet og vil oppdateres frem mot 

arrangementsdagen. Nærmere renn dagen vil facebook overta den kommunikasjonen med 

dere. Vi vil også være tilgjengelig på mail. 

Overnatting Alle utenomsportslige aktiviteter 

(lagledermøter og seremonier) vil foregå i 

Oseberg Kulturhus som ligger i Quality Hotel 

Tønsberg.  

 

Overnatting er samlet i Tønsberg på 

følgende samarbeidene steder på: 

 Quality Hotel Tønsberg 

 Quality Hotel Klubben 

 Thon Hotel Brygga  

 Active Hotel 

Kode for booking i Tønsberg er 

«HL2015». Det er avtalt med 

hotellene i forhold til priser og 

tilpasning til «skiløper» behov. Her er 

det frokost, med mulighet for 

matpakke. Middag serveres rett 

etter løpene og kveldsmat gjøres 

tilgjengelig.  

  

E-post Hovedlandsrennet2015@outlook.com  

Facebook  https://www.facebook.com/Hovedlandsre

nnet2015 

Dette er hovedlandsrennets 

viktigste informasjon side. Har dere 

spørsmål, legg disse gjerne på 

denne siden. Så svarer vi på disse i 

fellesskap.  

https://www.facebook.com/pages/Botne-

Skiklubb-Hopp/118242208360081 

Dette er informasjon fra Botne 

Skiklubb Hopp 

https://www.facebook.com/StoraasStokke Dette er den offisielle 

informasjonssiden for Storås 

Skistadion i Stokke.  

WEB http://www.skiforbundet.no/hl2015/  

Renn dato 27/2 – 1/3 – 2015  

Lokalisering Dere finner både Storås Skistadion, 

Breimyrbakkene og Oseberg kulturhus i 

Google Earth.  

 

https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-tonsberg/
https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-klubben/
https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-klubben/
http://www.activefamily.no/Active-hotel
mailto:Hovedlandsrennet2015@outlook.com
https://www.facebook.com/Hovedlandsrennet2015
https://www.facebook.com/Hovedlandsrennet2015
https://www.facebook.com/pages/Botne-Skiklubb-Hopp/118242208360081
https://www.facebook.com/pages/Botne-Skiklubb-Hopp/118242208360081
https://www.facebook.com/StoraasStokke
http://www.skiforbundet.no/hl2015/
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Påmelding https://minidrett.nif.no – Søk på 

«Hovedlandsrennet» 

Frist for påmelding er 15. februar.  

 

 

https://minidrett.nif.no/
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OVERORDNET TIDSPLAN 

Foreløpig tidsplan er som følger (kan bli noen korreksjoner av mindre art).  

Dato Oppgave Kommentar 

1.februar Frist for bestilling 

smørebod / plass / 

telt 

Forespørsler før denne datoen, vil vi strekke oss langt for å 

tilfredsstille. Etter denne datoen, vil det være avhengig av 

tilgjengelig plass.  

3. februar Faktura for 

smøreboder og 

smøreplass sendes 

Må betales før ankomst Storås.  

Søndag 15. 

februar 

Frist for påmelding Dette vil være siste dato for påmelding. Ikke mulighet for 

etteranmelding til HL2015. 

Mandag 16. 

februar 

Revisjonsliste Her legges det ut en «start-liste» for kontroll. Vi ønsker at 

dere sjekker denne listen og kommer med korreksjoner i 

forhold til navn og eventuelle feil klasser.  

Mandag 16. 

februar 

Faktura sendes 

klubbene 

Klubbene faktureres for deltagerne til HL2015. Det blir svært 

kort frist for betaling, da alt må være betalt for at 

deltagerne skal få delta under HL2015.  

Onsdag 18. 

februar 

Trekning foretas Endelig trening gjennomføres og publiseres.  

 

Torsdag 26. februar 

12:00-18:00 Løypene er åpne  Storås  

14:00-18:00 Hoppbakken åpen Breimyr  

17:00-19:00 Rennkontor Oseberg Quality  

19:00-20:00 Lagledermøte Oseberg Quality 

Hotel Tønsberg 

Gjelder alle øvelsene 

Fredag 27. februar 

10:00-11:00 Treningsomgang, hopp Breimyr  

11:00-13:00 Hopp Breimyr Inkludert kombinert 

10:00-15:00 Skøyting, intervallstart Storås  

15:00-16:00 Skøyting, kombinert  Storås Kombinert 

19:00-20:00 Lagledermøter, hopp / kombinert 

/ langrenn 

Oseberg Quality 

Hotell 

Langrenn / 

Kombinert 

09:00-16:00 Informasjonskontor Storås  

Lørdag 28. februar 

09:30-15:30 Klassisk, sprint Storås  
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11:00-15:00 Langrenns-cross / kombi-cross Storås Tilpasses til tidsskjema 

for sprinten 

10:00-11:30 Treningsomgang, hopp Breimyr  

12:00-14:00 Hopp Breimyr  

17:00-18:30 Bankett for alle Hotellene i Tønsberg  

19:00-21:30 Premieutdeling alle utøverne felles Oseberg Quality Live overføring til de 

andre hotellene. 

22:00-01:00 Diskotek Hotell Klubben Egen påmelding. 

09:00-16:00 Informasjonskontor Storås  

Søndag 1. mars 

10:00-13:00 Stafett Storås Premieutdeling 

direkte etter øvelsen 

10:00-13:00 Hopp, lag Breimyr Premieutdeling 

direkte etter øvelsen. 

10:00-12:00 Informasjonskontor Storås  
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DETALJERT TIDSPLAN FOR SPRINT – FORSLAG 

Her følger den detaljerte tidsplanen for sprint i Langrenn, som foregår lørdag:  

 

Dette er kun foreløpig og kan bli justert tett på arrangementet ut fra antall deltagere.  

SMØREBODER, SMØREVOGNER OG TELT 

Det vil være tilgang til smøreboder og plass for smørevogner i tilknytning til stadion. Selve 

smørebodene vil være stå nærmest skistadion og oppvarmingsløype, mens smørevognene står 

rett utenfor disse. For smørebodene, vil det være grunnrom på ca 12 m2 som kan bestilles i ønsket 

antall. Alle smøreboder må betales ved bestilling.  

Det vil bli egen plass til smørevogner med tilhørende strøm. Parkering av tilhørende bil, er i nær 

avstand til bodene. Faktura sendes når endelig oppsett er klart. Alle plasser må være 

forhåndsbetalt.  

 For å bestille smørebu, klikk her.  

 For å bestille plass til egen smørevogn, klikk her.  

All oppsett av telt type markeringstelt eller smøringstelt, som er større enn 12 m2 eller innehar 

aggregat / maskiner, skal være avtalt med arrangør. 

All form for telt oppsatt for markedsføring / salg under HL2015 skal være avklart med arrangør.  

PREMIER OG PREMIEUTDELING 

Premieutdelingene foregår lørdag kveld i Oseberg Kulturhus inne i Quality Hotel Tønsberg. Her vil 

alle samles til et felles arrangement for alle øvelsene som er avsluttet. Selve utdelingen vil foregå 

med live overføring til de andre hotellene i Tønsberg. Etter premieutdelingen vil det være samling 

for unge til diskotek på Hotell Klubben.  

NB: Premier og diplom utdeles kun ved personlig fremmøte. Det vil ikke bli foretatt ettersending.  

J15 G15 J16 G16
Første start 09:30 10:00 12:30 13:00

Prolog ferdig 09:55 10:58 12:55 13:58

Kvartfinaler 11:15 11:25 14:10 14:20

11:17 11:27 14:12 14:22

11:19 11:29 14:14 14:24

11:21 11:31 14:16 14:26

11:23 11:33 14:18 14:28

Semifinaler 11:40 11:50 14:35 14:45

11:45 11:55 14:40 14:50

Finaler 12:10 12:20 15:05 15:15

http://www.emailmeform.com/builder/form/f5b7T4dy7a0b4fo3
http://www.emailmeform.com/builder/form/7f0sn8KcMObyRb4j2S6f9
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Premieutdeling og diplom på søndag deles ut direkte etter at klassene er ferdige med dagens 

øvelse.  

TRANSPORT 

Det vil være en kombinasjon av buss og bil for tilgang til Storås Skistadion. For de aller fleste vil buss 

være å foretrekke, da parkering er begrenset i nær tilknytning til anlegget.  

BUSS 

Det vil være skyttelbusser fra Tønsberg direkte til Storås Skistadion. Disse settes opp til å dekke 

behovet for både skiløpere og andre under HL2015. 

Her kommer ruteplan for buss.  

PARKERING 

Parkeringen vil foregå på følgende plasser: A) Ved skistadion, B) På Emet, B) Langs gamle E18 på 

merkede områder, C) Avstand 1 og D) Avstand 2.  

Plassene ved skistadion vil forbeholde funksjonshemmede, servicepersonell og busser. Det vil være 

et fåtall lagt ut for salg.  

Plassene ved Emet og på gamle E18 er i en avstand på ca 500 og mer fra Skistadion. Disse vil 

primært være for biler. Det er begrenset antall plasser her.  

Avstand1 er hoved parkering for arrangementet. Det vil være mulig å gå herfra til Skistadion, eller 

benytte skyttelbuss. Parkering her inkluderer skyttelbuss.  

All parkering må forhåndsbestilles. Her kommer vi tilbake med mer informasjon.  

PRISLISTE 

Følgende priser gjelder for HL2015:  

Vare Navn Pris Kommentar 

Smørebod Leie smørebod 6.000,- Fra onsdag til og og med søndag   

Vognplass1fase Leie plass med strøm 850,- /døgn Pr døgn og 1 fase 230 volt og 3Kw 

Vognplass3fase Leie plass med strøm 1000,-/døgn Pr døgn og 3 fase 400V og ca 6kW 

PlassA Leie plass uten strøm 700,-/døgn Antall plasser beregnes ut fra 15m2 

ParkA Parkering ved stadion 150,-/døgn  

ParkE Parkering over 500 fra 

stadion 

100,-/døgn  

 

ParkB Parkering Avstand 50,-/døgn Inkludert skyttelbuss for alle i bilen.  

Buss Buss Tønsberg – Storås  Gjelder fredag, lørdag og søndag, og 

alle busser mellom Storås og 

Tønsberg.  
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Disco Adgang til diskotek på 

Klubben Hotell 

60,- Det vil komme  

 


