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Hakadal Alpin i samarbeid med Varingskollen Alpinsenter har gleden av å invitere løpere i 
Akershus Skikrets til SSL-rangeringsrenn for deltakelse i TL og HL 2019.  

Rennet er også KM i Akershus - samtidig åpent for løpere fra andre skikretser. 
 

Tid og sted: Lørdag 16.3 -- Varingskollen Alpinsenter, Olaløypa 

Rennklasser: U14 (J/G 13 år, J/G 14 år), U16 (J/G 15-16år), Jr.1 (J/G 17-18år), Para-klasser 

Spesiell info: Rennet vil være organisert som enkel-flagg storslalåm (i hht. AR pkt. 904) 

Påmelding: Online via Min Idrett - senest onsdag 13. mars.  
Etteranmelding vil være mulig frem til fredag kveld (forhøyet startgebyr).  
Merk at etteranmeldte løpere vil bli håndtert i hht. Alpint rennreglement,  
dvs. starter til slutt i begge omganger. 

Startkontingent: Kr. 140,- pr deltaker betales on-line ved påmelding. 

Startliste: Blir etter trekning (torsdag) publisert på http://varingskollrennet.hakadal-il.no 

Portvakter: Deltakende klubber må påregne å stille som portvakter. 

Startnumre: Hentes klubbvis på rennkontoret nederst i Ola-løypa fra kl. 07.00 
For startnumre som ikke blir innlevert etter rennet vil aktuell løpers klubb bli fakturert 
med kr 500,- per nummer. 

Tidsskjema: Rennkontor (Ola) åpner: 07.00  
 
Jurybesiktigelse: 07.30  (åpen også for trenere) 
 
Lagledermøte: 07.45 – 2. etg.  i Sekretariatet 
 
Besiktigelse 1.omg: 08.10 + 20 min.  (alle klasser) 
 
Start 1.omg: U14: 08.45  -  U16/Jr1/Para: 10.15 
 
Premieutdeling: umiddelbart etter rennslutt U16/Jr1/Para 
 
Besiktigelse og start 2.omg: Informasjon blir gitt i lagledermøtet 
 
Eventuelle endringer i tidsskjema vil bli kommunisert på lagledermøtet 
 
OBS: Skipass kjøpes ved billettsalg i Hakkebakken - Løpere MÅ ha skipass 

for påstigning i heis. Skipass (rennkortpris kr.  230,-) er tilgjengelig 
også for foresatte som følger utøver  

Premieutdeling: Umiddelbart etter siste renn, i målområdet. Premiering i h.h.t. NSFs retningslinjer. 

Ansvarlige: Rennleder: Bjørn Erik Graff Tlf.: 970 55 587 NSF TD Vemund Leivestad 

Parkering: Kr 50,- betales ved ankomst (VIPPS /Cash) – gir en gratis kaffe i kiosken 
 

Besøk våre nettsider http://varingskollrennet.hakadal-il.no og http://alpin.hakadal-il.no for ytterligere informasjon 

 


