KLUBBRENNSESONGEN 2021
Søndag 27. desember 2020, kl. 12.00 starter vi en ny sesong med klubbrenn.
Det første rennet arrangeres på Storbrenna på Totenåsen.
Påmelding gjøres gjennom VIPPS #16283 frem til klokken 12.00 dagen før.
Merk betalingen med fullt navn og fødselsår for utøveren.
Det koster 150,- kroner å delta på klubbrenn (for hele sesongen).
Aktivitetsavgift for idrettskolen dekker påmelding til klubbrenn, og derfor
gjennomføres egen påmelding for disse gjennom Spond.
Etter nyttår håper vi på nok snø til å kunne arrangere klubbrennene på KK-plassen
eller Kolbu idrettsplass. Rennstart vil da være klokken 18.00.
Telenorkarusellen arrangeres på samme måte som tidligere.
Alle som har begynt på skolen får brikke for tidtaking ved start.
Alle deltakere premieres etter endt sesong!
Mandager er fast dag for klubbrenn etter nyttår, og datoene blir som følger:

Dato:

Dato:

Søndag 27. desember - Fristil
Mandag 04. januar - Fristil
Mandag 11. januar - Klassisk
Mandag 18. januar - Fristil
Mandag 25. januar - Klassisk
Mandag 01. februar - Fristil
Mandag 08. februar - Klassisk
Mandag 15. februar - Fristil

Søndag 21. februar - KK-rennet - Fristil
Mandag 22. februar og 01. mars - ikke renn
Søndag 07. mars - Klubbmesterskap - Klassisk
Mandag 08. mars - ikke renn
Mandag 15. mars - Klassisk
Mandag 22. mars - Fristil
Mandag 29. mars - Klassisk
Mandag 05. april - Fristil

Ved -15°C eller kaldere, blir det ikke arrangert klubbrenn.
Vi tar også forbehold om nok snø.
Følg med på www.kolbukameratene.no
Søndag 7. mars, kl. 13.00 arrangerer vi klubbmesterskap og skisportens dag hvor
det blir anledning til å forsøke seg på skimerket.
Påmelding gjøres gjennom VIPPS frem til klokken 13.00 dagen før rennet.
Merk betalingen med fullt navn og fødselsår for utøveren.
Det koster 50,- kroner for å delta på klubbmesterskapet.
Søndag 21. februar, kl. 11.00 arrangerer vi KK-rennet, og oppfordrer alle som er
født 2014 og eldre om å delta, det er gratis deltakelse for alle klubbens medlemmer!
Påmelding gjøres via minidrett.no
Alle våre arrangementer skal være i tråd med gjeldende smittevernregler, og det
forventes at tilskuere (som ikke er påmeldt) også registrerer seg ved oppmøte
gjennom QR-kodeskanning i VIPPS-appen.
Hilsen Langrennsutvalget i Kolbu KK

