Jardarrennet 2014

Velkommen til
Jardarrennet 2014
Hopp og Kombinertrenn
Lørdag 25. januar inviterer vi til det tradisjonsrike
Jardarrennet i Jardarkollen på Slependen.

Klasseinndeling (gutter og jenter i atskilte klasser):
K12
- Rekruttklasse
Komb. 0,5 km
K17
- 10 år og yngre (født 2004 el. senere).
Komb. 1 km.
- 11 år (født 2003).
Komb. 2 km.
- 12 år og eldre (født 2002 eller tidligere). Komb. 2 km.
K26
- 10 år og yngre (født 2004 el. senere).
Komb. 1 km.
- 11 år (født 2003).
Komb. 2 km.
- 12 år (født 2002).
Komb. 2 km.
- 13 år og eldre (født 2001 eller tidligere). Komb. 2 km.
I år blir langrennet arrangert som fellesstart før hopprennet. Langrennet vil bli arrangert på
jordene ved Bjørnegård skole (innerst i Lars Jongs vei), mens hopprennet er i Jardarkollen.
Reservearena for langrennet er Kattås ved Vestmarkseteren.
PRC
For gutter og jenter i klassen K26 12 år inngår kombinertrennet som et av rennene i PreRekrutt Cup. Se mere om dette på Akershus Skikrets sider:
http://www.skiforbundet.no/akershus/
Rennstart
- Langrennet starter kl. 10:00 for alle klasser
- Prøveomgangen starter kl. 12:00 i alle bakker
Detaljert kjøreplan i programmet.
Påmelding sendes klubbvis til georg.korody@dnvgl.com innen 21. januar kl. 16:00.
Startkontingent kr. 100,- pr. deltager (både hopp og kombinert kr. 200,-) innbetales klubbvis på kontonr. 5132.05.17455 (husk kvittering), eller betales kontant (også klubbvis) ved
avhenting av startnumre i Jardarkollen.
Mer informasjon på http://www.jardar.no. Spørsmål kan sendes til Georg Kórody på
georg.korody@dnvgl.com.
Startnumre avhentes klubbvis for det kombinerte langrennet ved langrennsarenaen innen
kl. 09:30.
Startnumre for hopprennet avhentes klubbvis innen 11.30 i rennkontoret i Jardarkollen.
Vi ber deltagerne om å overholde disse tidspunktene, slik at vi kan starte presis.
Trening
- Jardarkollen er åpen for trening fredag 24. mellom kl. 18:00 og 19:30 (eller etter
avtale). Det tas forbehold om dårlige værforhold.

Vel møtt i Jardarkollen!

Georg Kórody
(rennleder)

