Vi har gleden av å invitere til Hoslerennet som avvikles på det idylliske
Sauejordet i randsonen til Bærumsmarka. Med løype på kryss og tvers av
Sauejordets småkuperte terreng, kan vi se frem til sportslige utfordringer
og et flott renn for tilskuere.

Sauejordet, Hosle, lørdag 30. januar kl. 11.00
Klasser:

G/J
G/J

8-11 år:
12-14 år:

2 km klassisk stil
3 km klassisk stil

Sted:

Sauejordet ved Hosle skole
Reservearena: Sørkedalen IF Skistadion (Sørkedalen 960, 0758 Oslo)
Beslutning om evt. flytting og bekreftelse av reservearena skjer senest
mandag 25.januar. For mer informasjon, følg med på vår hjemmeside
for Hoslerennet.

Påmelding:

Påmeldingsfristen er tirsdag 26. januar kl. 23.59.
Påmelding på Skiforbundets nettsider.
Pass på å melde på i riktig årsklasse for 2015/16 sesongen:
(eks: født 2003 = 13 år)

Etteranmelding:

Etteranmelding frem til fredag 29. januar kl.12.00 på mail til
ohil@ohil.no. Merk mailen med emne «Etteranmelding til Hoslerennet
2016».
Etteranmeldinger etter det, mottas på renndagen på rennkontoret kun
før kl.10.00. Vi tar forbehold om ledig plass!
MERK! Etteranmeldinger etter fristens utløp (26. januar) belastes
dobbel startkontingent.

Startkontingent:

Kr 100 kroner faktureres klubbene i etterkant. Brikkeleie kommer i
tillegg til startkontingenten. Det benyttes QT-brikker. Brikkeleie kr. 25,for løpere fra 8-10 år. Brikkeleie kr. 50,- for løpere fra 11 år og eldre
som ikke har registrert egen brikke.

Lisens:

NSFs obligatoriske skiforsikring må være betalt for løpere som har fylt
13 år. Engangslisens kan kjøpes i sekretariatet.

Rennkontor:

Hosle skole, Bispeveien 73, 1362 Hosle

Startnummer:

Startnummer hentes klubbvis på rennkontoret renndagen.

Parkering:

Hosle skole og Haug skole. Parkeringsavgift kr. 50,-

Kafeteria/kiosk:

Hosle skole og på arena. Husk kontanter!

Premiering:

Premieutdeling på Hosle skole etter Norges Skiforbunds retningslinjer.
8-11 år: lik premiering for alle deltagerne
12-14 år: særskilt premie til nr 1-3, lik premie til øvrige deltagere

Startnummer/
Resultatlister:

Publiseres på ØHILs hjemmeside for Hoslerennet.
Deltakerne må være i startområdet senest 10 minutter før start.

Teknisk delegert: Ole Petter Laksholm (976 00 887)
Rennleder:

Jon Arild Tepstad (474 51 312)

