
Vi håper å se deg i skiløypa i vinter! 
 

Onsdagsrenn 2018 

 

 

 PÅMELDING: www.konnerud.no/ski 
 

  
 

 Ønsker du ikke å melde på via nettet  
Fyll ut vedlagte skjema og ta med til påmelding 
 

Tirsdag  09/1 mellom 18:00 - 20:00 

 

 Onsdag  10/1 mellom 17:00 - 18:15 
Øvrige renndager 17:30 - 18:15 

I kafeteria i 
Konnerudhallen. 

   

Startkontingent: 1. barn: kr 350,-  
Kr 250,- i tillegg pr søsken. 

  

 

 (Kontingent betales kun første gang)  
 

START: 
År 2011 og yngre   kl. 18:00 
År 2010 og eldre fra kl. 19:00 
Utdeling av startnummer fra kl. 18.40 

Åpen kafeteria hver  
Onsdag.  

 Avlysning Ved -15 grader eller kaldere målt ved 
skibua kl 17:00, avlyses rennet i tråd med 
NSF sine retningslinjer for barneskirenn. 
Informasjon legges ut på våre 
hjemmesider: www.konnerud.no/ski  

  

  

RENNPROGRAM:  10 Januar Fristil  

 17 Januar Klassisk  

 24 Januar Fristil  

  31             Januar Klassisk  

 7 Februar Fristil 
 

 14 Februar Klassisk  

 

   21  Februar                   Fristil/Avslutning 
 

 Premieutdeling, se: 21.februar 
www.konnerud.no/ski 

 

Barneskirenn World cup sprint Drammen tirsdag 6.mars 
Informasjon og blir lagt ut på våre og world cup sine hjemmesider 

 

Klasseinndeling og løypelengder: 

Født 2011 og yngre INGEN TIDTAGNING.  PÅMELDING KUN ÉN GANG. 
Rundløype på skistadion. 

Født 2010 -  2008 Forhåndspåmelding til alle renn. 
Aktiv og ikke aktiv klasse.  ca. 1,5 km løype med tidtaking. 

Født 2007 og 2006 Forhåndspåmelding til alle renn. 
Aktiv og ikke aktiv klasse.  Varierende løyper med tidtaking. 

Født 2005 og eldre Forhåndspåmelding til alle renn. 
Aktiv og ikke aktiv klasse.  Varierende løyper med tidtaking. 
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Vi håper å se deg i skiløypa i vinter! 
 

Onsdagsrenn 2018 

 

 

Ønsker du ikke å melde på via nettet 
Fyll ut skjemaet under og ta med til påmelding – 

 (Kun en person pr skjema, skriv tydelig!) 
 

Fødselsår: 
 

Jente Gutt 

 
Fornavn: 

 
 
 

 
Etternavn: 

 
 
 

 
E-post: 
(til foreldre) 

 

 
Klubb/Skole: 
 

 

 

 Barn født 2010 og eldre (kryss av !) 
For de som går på 
skitrening eller har 
gått en del på ski: 

Aktiv klasse 
 
 

 

For de som ikke har 
så mye trening på ski: 

Ikke aktiv klasse 
 
 

 

  
Startkontingent:      Tildelt startnummer: 

1 barn 350,-   
 
 
 

2 søsken 600,- 

3 søsken 850,- osv. 

 
 
 

Unngå kø – møt fram tidlig med ferdig utfylt skjema for registrering. 

 

NB! Åpen kafeteria i Konnerudhallen  
alle renndager kl. 17:30 – 20:15 

http://www.deltager.no/onsdagsrenn

