SOLAN GUNDERSEN VINTERLEKER 2015- PROGRAM.
Torsdag 5. mars
Kl. 10.00
Kl. 10.00 – 14.00
Kl. 16.00 – 18.00
Kl. 19.00 – 19.30
Kl. 19.30
Kl. 20.00 – 20.30
Fredag 6. mars
Kl. 09.50
Kl. 10.00
Kl. 13.00

Kl. 15.45
Lørdag 7. mars
Kl. 10.00
Kl. 18.00
Kl. 19.30
Søndag 8. mars
Kl. 10.00

NØK Mini Solan i Sandeggbakken, skilek for barnehagene
Fri trening i Sandeggbakken dersom forholdene tillater det.
Offisiell trening kombinert i Sandeggbakken. Værforbehold.
Offisiell åpningsseremoni i Sandeggbakken med underholdning
og stort fyrverkeri.
Hodelamperenn i Sandeggbakken, arr: Alvdal Turforening
Lagledermøte i Aukrustsenteret

Åpning i Sandeggbakken
Kombinert hopprenn, 1 prøveomgang og 2 tellende omganger.
Offisiell trening spesielt hopp i Sandeggbakken, kun for
utøvere som ikke deltar i kombinert. Offisiell trening starter i
K52.
Kombinert langrenn i Sandeggbakken.

Spesielt hopprenn, 1 prøveomgang og 2 tellende omganger.
Blomsterseremoni i Sandeggbakken umiddelbart etter rennet
Premieutdeling hopp/kombinert og underholdning/aktiviteter i
Sandeggbakken
Bankett i Alvdal samfunnshus. NB! Husk påmelding!

Laghopp, 2 tellende omganger i Sandeggbakken
Premieutdeling og avslutning i bakken umiddelbart etter rennet.

Trening:
Sandeggbakken er stengt fra 1. – 4. mars

Premieutdeling:
Premieutdeling for kombinert og spesielt hopp gjennomføres lørdag 7. mars fra
utescene i Sandeggbakken, dette før banketten på Alvdal samfunnshus.
Premieutdeling for laghopp gjennomføres søndag 23. februar i Sandeggbakken,
umiddelbart etter laghopp.
Bankett:
Bankett holdes i Alvdal samfunnshus lørdag 7. mars kl. 19.30.
Påmelding til bankett skjer elektronisk, gjennom egen påmelding som legges ut på
www.alvdalil.no – ski og Solan Gundersens Vinterleker.
Frist for påmelding bankett er mandag 2. mars. Bankettavgift kr. 250,- betales
forskuddsvis til konto nr 1895. 06.00922. Gyldig kvittering for innbetaling bankett
fremvises ved henting av bankettbilletter på rennkontor.
Renn- og informasjonskontor:
Renn- og informasjonskontor er i Sandeggbakken, åpningstider:
Torsdag 5. mars fra kl. 10.00.
Øvrige åpningstider: fredag 6. mars, lørdag 7. mars og søndag 8. mars fra kl. 09.00.
Påmelding:
Påmelding til individuelle konkurranser, Kombinert 6. mars og Spesielt hopp 7. mars,
kan kun gjøres via online påmeldingstjeneste til Norges Skiforbund,
www.minidrett.no eller www.sportsadmin.no
Merk spesielt at all påmelding til kombinert og spesielt hopp, også krever elektronisk
betaling for å være gyldig. Følg instruksene når du logger inn.
Påmeldingsfrist for kombinert og spesiel hopp er søndag 22. februar kl. 23.59.
Arrangør tar ikke mot påmeldinger og innbetaling av startkontigent utenom Online
Påmelding.
Se også informasjon om dette på www.alvdalil.no – ski og Solan Gundersens
Vinterleker.
Påmelding til laghopp skjer til renn- og informasjonskontor senest 1 time etter
spesielt hopprenn, lørdag 7. mars. Det oppfordres til påmelding til laghopp så snart
lagene er klare.
Betaling for laghopp kan skje kontant el med bankkort på rennkontor, eller
etterfaktureres. Ved etterfakturering skal ansvarlig for påmelding ha med gyldig
fakturaadresse.
Startkontigent:
Startkontigent er kr. 115,- pr øvelse. Startkontigent for kombinert og spesielt hopp
må betales elektronisk ved påmelding. Startkontigent for laghopp er kr. 345,- pr lag
og kan innnbetales til rennkontor ved påmelding, eller etterfaktureres. Ved
etterfakturering kreves gyldig fakturaadresse.
Resultatservice:
Startlister og resultatlister fra de ulike øvelser vil bli lagt ut på www.alvdalil.no

