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Invitasjon 

MiniFart 2022 – Kombirenn SSL/SG Hafjell 
 

Lillehammer Skiklub har gleden av å invitere til MiniFart – Kombirenn 

SSL/SG 2.-3.april 2022 Åpent for alle klasser fra klasse U12 og yngre. 

 

 

 

Generelt: Lillehammer Skiklub ønsker å gjenta suksessen fra de siste årene med mange runder 

stor progresjon og ekstremt god stemning. Arrangementet vil baseres på alpint 

barnereglement alpin kombi SSL/SG. Barns kombi er internasjonalt kjent øvelse og 

består av en blanding av standard svinger med porter og møter utviklingsbehov for 

denne aldersgruppen. Gjennomføringen organiseres med treningsomganger og 

rennomganger. For å kunne få til vårt mål om 4 runder hver dag + testing av 

momenter, settes det et tak på maks 120 deltagere. Påmeldingen stenges etter dette. 

Påmeldingen gjelder begge dager. 

 

Sted: Arrangementet gjennomføres i Kjusbakken i Hafjell Alpinsenter. 

 

Påmelding: Påmeldingen gjøres av den enkelte ved bruk av online påmelding og betaling via 

www.minidrett.no eller Skiforbundets terminliste. 

 Finn arrangementet i terminlista og følg påmeldingsinstruksjonen. 

 Frist for påmeldingen er satt til 31.mars. NB! Etteranmeldinger blir ikke 

håndert. Vi minner om at i påmeldingen står det kun 2.april, men gjelder også 

3.april. 

 

 

Kontingent: Startkontingent: kr 300,- pr løper (gjelder for begge renn) + kr 200,- i 

treningsavgift. Totalt kr 500,- for 4 renn omganger og 4 treningsomganger 
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Rennkontor: I bunnen av Kjusbakken. 

    Åpent fra kl 08:00 lørdag og søndag. Startnummer hentes klubbvis. 

 

Heiskort:  Kjøpes online: Trykk her for kjøp av heiskort 

 

Parkering: Kan gjøres på parkeringen i bunn av Hafjell eller i parkeringsplassen i 

Kjusbakken. Stolheis 1 åpner klokken 08:00 lørdag og søndag. 

 

Lagledermøte: Kl: 08:30 i bunnen av Kjusbakken 

 

Jurybesiktigelse: Kl: 08:50 

 

Tidsplan Lørdag: 09:00 Besiktigelse med synlig startnummer 

  09:30 Slutt besiktigelse 

  09:30 Start prøving av momenter 

  09:45 Gate Stenger 

  10:00 Slutt prøving av momenter 

  10:25 Start prøveløpere 

  10:30  Start 1.treningsomgang, 2.treningsomgang fortløpende 

  12:45 Start 1.rennomgang 

  14:00 Start 2.rennomgang 

  14:15 Grilling i målområdet. 

  15:15 Premieutdeling i Målområdet 

 

Tidsplan Søndag: 09:00 Besiktigelse med synlig startnummer 

  09:30 Slutt besiktigelse 

  09:30 Start prøving av momenter 

  09:45 Gate Stenger 

  10:00 Slutt prøving av momenter 

  10:25 Start prøveløpere 

  10:30  Start 1.treningsomgang, 2.treningsomgang fortløpende 

  12:45 Start 1.rennomgang 

  14:00 Start 2.rennomgang 

15:15 Premieutdeling (når alt av sikkerhetsnett og porter er rigget ned ved 

hjelp av alle foreldre og trenere som har hatt barn i deltagelse). 

 

Løpermiddag: Lillehammer Skiklub inviterer alle deltagere til løpermiddag etter rennet 

lørdag. Det blir fyrt opp en grill hvor vi serverer grillmat til alle løpere etter 

rennet. 

mailto:post@lillehammerskiklub.no
http://www.lillehammerskiklub.no/
http://www.lillehammerskiklub.no/
http://aktiv.hafjellkvitfjell.com/no/se-og-gjore


 

 

Lillehammer Skiklub 
Kleivbakken 9, 2. egt  

2618 Lillehammer 
 

Postboks 97 

2604 Lillehammer 
 

 

Tlf 

epost post@lillehammerskiklub.no 

www.lillehammerskiklub.no 

 

Premiering: Alle får premie. I tillegg vil det være trekkepremier. Premiering under 

løpermiddag lørdag og etter rennet søndag i målområdet 

 

 

 

Rennleder: Østen Tande 

 

TD: Jan Erik Fossheim (ØTI), Jan Andre Jansson (ØTI) 

 

 

 

 

 

 

Lillehammer Skiklub 

ønsker alle deltagere, lagledere og foreldre 

hjertelig velkommen til Lillehammer, Hafjell og MiniFart 2022 

 

 

 

 

Østen Tande       Kjetil Veen 

Rennleder       Org.leder MiniFart 
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