
 

  

Invitasjon til Rangeringsrenn U14 og U16 

 
Lillehammer Skiklub vil på vegne av Oppland Skikrets ønske velkommen 

til rangeringsrenn i Super-G i Nasjonalanleggsløypa i Hafjell Alpinsenter. 

 

Påmelding:  Rennene er kun åpent for jenter og gutter født 2007, 2008, 2009 og 20010. 

Rennene vil danne grunnlag for puljeinndeling i Super-G for Telenor Lekene og 

Hovedlandsrennet til kretsene som på forhånd har meldt inn til Stefan Johnsen i 

NSF og da i henhold til kretsenes egne rangeringsregler. 

Påmelding: online påmelding via www.minidrett.no eller Skiforbundets 

terminliste Påmeldingsfrist: fredag 20. januar 2023. NB! Etteranmelding blir ikke 

behandlet. 

 

Spesiell info: Trekningen vil foregå klassevis og kretsvis. Trekningen av startrekkefølge til 

kretsene vil også bli gjort. Det vil derfor ikke bli premiering, og dette er det da 

tatt høyde for i startkontingenten. Rangeringsreglene finnes på hjemmesidene 

til den respektive skikretsen eller fås ved henvendelse til en representant fra den 

enkelte kretsen. 

Alle løpere må ha løst inn lisens for Skisesongen 2022/2023. 

 

Kontingent:   Super-G 22. jan.: kr. 100,- pr utøver. 

 

Rennkontor:  Hafjell Alpinsenter, Arenabygget.  

Åpent lørdag 21. jan. kl. 18.00- 20.00. 

Åpent søndag 22. jan. kl. 07.30  

 

Lagledermøte:  Lørdag 21. jan. kl. 19.00 i Arenabygget 

Laglederne må ha kontrollert deltagerlista innen kl. 1530. 

http://www.minidrett.no/


 

  

Kontakt lagledermøte: Bjørn-Tore Staurset, totto@lillehammerskiklub.no 

 

 

 

 

 

 

Rennkomité:  Leder:   Bjørn-Tore Staurset totto@lillehammerskiklub.no 

Sekretariat / Samband Mette Vorre  mette.toft.vorre@gmail.com 

Rennleder   Østen Tande  tande.13@online.no 

Løypesjef  Dag-Erik Larsen    

Tidtakersjef   Tor Hauan   to-hauan@online.no 

 

NSF TD:   Bjørn Erik Graff 

Dommer:   Casper Stein Lagerheim – Freidig Alpin  

Ass. dommer:   Erlend Øverås – Ready Alpin 

 

Premiering:  Det vil ikke være premiering, da trekningen vil være gjort kretsvis. Det er tatt 

høyde for manglende premiering i startkontingenten. 

Skiforsikring:   Alle deltakere må ha løst NSFs skilisens. 

Utstyrsregler:   Skiutstyr må være i samsvar med i NSF sine regler. 

Heiskort:   Kjøpes online. Klikk her for kjøp av heiskort.  

   Bruk følgende passord: AlpincoAktivHafjell2223 

Program:   Klikk her for program 
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