
Ungdomsstafetten 5.-7. Feb. 2016 
 

 
Reiseledere: 
Liza Goodwin, hovedleder   Mobil: 415 05 167 Mail: lgski46@gmail.com 
Stein-Morten Guldbrandsen og Rolf Lundamo følger kretsen sitt opplegg og 
står for smøring av ski. 
 
Hotel: 
Vi bor Thon Hotell Ullevål Stadion 
 
Utøvere og reiseplan: 
G 15 år : 

Lars Lundamo (Bardufoss) 

Johannes A Stenersen (Tromsø) 

 

J 15 år : 

Herborg Skjelle (Harstad) 

Vilje Gulbrandsen (Bardufoss) 

 

G 16 år : 

Lasse B Horn (Bardufoss) 

Sigurd Lien (Bardufoss) 

 

J 16 år :   

Ingrid Guldbrandsen (Bardufoss) 

Silje Storaa (Bardufoss)

Ledere : 

Liza Goodwin (Tromsø) 

Stein-Morten Guldbrandsen (Finnsnes) 

Rolf Lundamo (Bardufoss) 

 
 
Program: 
Fredag: Møtes ved Peppes Pizza på Gardermoen etter alle har landet. Vi spiser 
pizza sammen som middag/kveldsmat før vi tar Norway Ekspress buss fra 
flyplassen til Ullevål Stadion. Da er det kort vei å gå til hotellet.  
 
Lørdag 6. februar  

Ca 11:45  Bussavgang Holmenkollen  

12:15  WC 50 km herrer  

15:25  Kombinert  

16:15-17:00 Trening  

Ca 17:15  Bussavgang til Holmenkollen  

Ca 19:00  Løpermøte og bankett hotellet  

 

mailto:lgski46@gmail.com


Søndag 7. februar  

Ca 08:00  Bussavgang fra hotellet  

Skitesting/oppvarmingsløype  

10:45  Ungdomsstafetten 2015  

12:15  WC 30 km damer  

14:15  WC hopp  

15:00  Bussavgang til hotellet 

 

Dette er programmet som er satt opp av Ungdomsstafetten. Vi vil nok reise litt 

tidligere fra Holmenkollen (i fjor satt de opp busser som kjørte tidligere) for å 

kunne rekke å ta buss fra hotellet til Gardermoen på søndagen.  

 
Smøring av ski: 
Utøvere skal levere et par klassiskski. De skal være preparert på forhånd som 
vanligvis forventet av kretsen/forbindelse med HL (mer spesifikk info 
kommer senere fra smørerne).  
 
Andre nyttig info: 
Det er veldig artig å være med og se verdenscuprennene i Holmenkollen, men 
det kan bli lange dager ute. Husk å ta med varmt klær, og spesielt varme, 
vanntette sko! Sjekk værmeldingen før du drar og husk regntøyet om det blir 
aktuelt! Flagg er også greit å huske! Det er forventet at alle bruker Troms-
lue/panneband når vi er i Holmenkollen.  
 
Jeg skal se på om vi kan få treffe det amerikanske landslaget på lørdagen. Vi 
har tidligere også fått omvisning i smøretraileren til landslaget en av dagene  
 
 
Ta kontakt ved spørsmål. 
 
Dette blir GØY! 

 
Mvh, 
 
Liza Goodwin 


