Innbydelse +l FIS SSL og SL renn i Wyller 18 & 19
mars 2017
På vegne av NSF, Ready, Njård og IRS IL ønskes velkommen +l:

FIS Storslalåmrenn 18.03 og slalåmrenn i Wyller 19.03 (Single pole)
Wyller ligger i Oslo Vinterpark i Oslo. For adkomst se www.oslovinterpark.no. For
informasjon om arrangementet se www.ready.no/Alpint
Program (foreløpig)
Fredag 17.3: Lagledermøte. På Njårdhallen, Sørkedalsveien 106 kl 19.00. Inngang fra
den store parkeringsplassen. (2 +mer gra+s parkering ved trekking av lapp.)
Lørdag 18.3: SSL damer og herrer
o Start 1. omgang herrer kl. 08.30, damer kl 12.00 (endelig +dspunkt fastseVes på
lagledermøte)
o Samlet premieutdeling eVer damerennet. Lagledermøte i Cafeen i Wyller ca 30
min eVer rennsluV
Søndag 19.3: SL damer og herrer
o Start 1. omgang herrer kl. 08.30, damer kl 12.00 (endelig +dspunkt fastseVes på
lagledermøte)
o Samlet premieutdeling eVer damerennet
Påmelding
Ordinær påmelding av norske løpere gjøres individuelt av den enkelte via MIN
IDRETT innen fristens utløp (se nedenfor)
SSL: hVps://www.skiforbundet.no/alpint/terminliste/arrangement/?eid=311372
SL: hVps://www.skiforbundet.no/alpint/terminliste/arrangement/?eid=311373

Deltakerliste i hht. FISpunkter publiseres på www.ready.no/Alpint dagen eVer
påmeldingsfristens utløp. Eventuelle oppdateringer vil dereVer bli publisert på daglig
basis.
Påmeldingsfrist er onsdag 15.3 klokken 2359.
Påmeldingsansvarlig: Ingvar Straume: 99579957 / ingvar@straume.name
Rennkort for løpere selges i Wyllerløypa for (pris ikke endelig avklart). Registrerte
trenere får utdelt vest og kan benyVe trenerinngang. Utenlandske løpere får utlevert
frikort på lagledermøtet fredag.
Rennkontor i sekreteriatshuset ved målområdet.
OvernaIng
Bogstad Camping: 5 min unna bakken med bil.
Ta kontakt på telefon 22 51 08 00 eller E-post: post@bogstadcamping.no. 20% rabaV
på gjeldende priser på overnafng
FIS løpererklæring
Alle løpere skal ha undertegnet FIS løper- erklæring og stå på FIS listene eller kunne
dokumentere FIS codexnummer.
Løpere skal også ha løst NSFs obligatoriske skiforsikring/-lisens.
StartkonKngent
Startkon+ngenten er kr 310,- per løper per renn og betales online ifm. påmelding.
Startnummer utleveres IKKE uten dokumentert innbetaling av startkon+ngent.
Resultater
Oﬃsielle resultater publiseres på FIS sine websider i hht. normal prosedyre.
Premiering
Premier +l de tre beste i FIS rennene samt de tre beste norske løpere i Junior I.
Premier som ikke hentes på premieutdelingen vil ikke bli eVersendt.
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