ONSDAGSRENN 2020
Vi ønsker å skape skiglede!
PÅMELDING: www.konnerud.no/ski/onsdagsrennet
Du kan også bruke vedlagte skjema og levere på rennkontoret
Rennkontor i Konnerudhallen
Tirsdag 07. januar kl. 18 – 20
Onsdag 08. januar kl. 17 – 18.15
Øvrige renndager kl. 17.30 – 18.15
Startkontingent, gjelder for alle renn:
Kr: 350 pr. barn – Kr: 250.- i tillegg for søsken
START:
Født År 2013 og yngre fra kl. 18.00
Født År 2012 og eldre fra kl. 19.00

For 2012 og eldre er det utdeling av startnummer fra kl. 18.40
Åpen kafeteria i Hallen hver onsdag kl. 17.30 – 20.15
Ved -15 grader eller kaldere avlyses rennet i tråd med NSF sine retningslinjer for barneskirenn
Informasjon legges ut på: www.konnerud.no/ski
Datoer:
Renn 1: Onsdag 08. Januar –
Fristil
Renn 2: Onsdag 15. Januar –
Klassisk
Renn 3: Onsdag 22. Januar –
Fristil
Renn 4: Onsdag 05. Februar – Klassisk
Renn 5: Onsdag 12. Februar –
Fristil
Renn 6: Onsdag 19. Februar – Klassisk
Avslutning og premieutdeling Onsdag 19. Februar – se info på: www.konnerud/ski
Barneskirenn «Mini-World Cup Sprint Drammen»
Egen invitasjon og påmelding vil bli lagt ut på KIL og World Cup hjemmesider
Klasseinndeling og løyper:
Født 2013 og yngre: Ingen tidtaking. Rundløype på stadion.
Født 2012-2010: Ca. 1,5 km med tidtaking. Aktiv og ikke aktiv klasser.
Født 2009 – og eldre: Varierende løyper. Aktive og ikke aktive klasser.
Resultater og rangering i henhold til NSF regelverk.

ONSDAGSRENN 2020
Vi ønsker å skape skiglede!
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 2012 og eldre (kryss av !)
For de som går på
Aktiv klasse
skitrening eller har
gått en del på ski:
For de som ikke har
så mye trening på ski:

Startkontingent:
1 barn
2 søsken
3 søsken

Ikke aktiv klasse

Tildelt startnummer:
350,600,850,- osv.

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

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

