
I N V I TA S J O N
Harstad Alpinklubb vil 

med dette ønske velkommen 

til nordnorsk mesterskap i alpint 

16. – 19. februar 2017 i Sollifj ellet alpinsenter. 

Mesterskapet er åpent for alle aldre, 

så dette vil også gjelde 

som veteran-NNM.

Tid: Øvelse:
Torsdag 16. Februar Super G trening (U12 og eldre)
Fredag 17. februar Super G (U12 og eldre)
Lørdag 18. februar SSL (alle)
Søndag 23. februar SL (alle)
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Program
SG trening torsdag 16. februar 2017:
• kl 11.00 besiktigelse
• kl 12.00 start (her kjører vi så mange runder vi klarer ift  forholdene)

SG fredag 17. Februar 2017:
• kl 10.00 lagledermøte for SG på rennkontor i Sollifj ellet
• kl 11.00 besiktigelse
• kl 12.00 rennstart (en omgang)
• kl 15.00 lagledermøte for SSL på rennkontor i Sollifj ellet

  (Plan for treningsomgang etter rennomgang).

SSL lørdag 18. Februar 2017:
• kl 09.00 besiktigelse SSL for U10 og yngre
• kl 09.45 rennstart SSL for U10 og yngre (to omganger fortløpende)
• kl 10.30 besiktigelse SSL for U12 og eldre
• kl 11.15 rennstart 1. omgang SSL for U12 og eldre
• kl 13.00 besiktigelse SSL for U12 og eldre
• kl 13.45 rennstart 2. omgang SSL for U12 og eldre 
• kl 15.00 lagledermøte for SL søndag
• kl 18.00 løpermiddag i Nordic Hall, Scandic Hotel

SL søndag 19. Februar 2017:
• kl 09.00 besiktigelse for U12 og eldre
• kl 09.45 rennstart 1. omgang for U12 og eldre
• kl 10.00 besiktigelse U10 og yngre
• kl 11.00 rennstart U10 og yngre (to fortløpende omganger)
• kl 12.15 besiktigelse U12 og eldre
• kl 13.00 rennstart 2. omgang U12 og eldre
• kl 13.30 premieutdeling U10 og yngre
• kl 14.30 premieutdeling U12 og eldre

Påmeldingsfrist: 
Innen søndag 12. februar 2017 til:
Min Idrett/Sportadmin skal benyttes for påmelding 
Minner om krav til lisens fra fylte 13 år.

Startkontigent: 
Kr 100 for trening torsdag, kr 140,- pr. renn i aldersbestemte klasser, kr 150,- 
junior/senior.
Samlet klubbvis innbetaling skal skje til konto 47300962919, innen mandag 13. 
februar 2017. Husk å fremvise kvittering på første lagledermøte!



Heiskort: 
Helgekort (inkl torsdag): 400,- for deltakere og ledsagere
Dagskort: 200,- for deltakere og ledsagere.

Premieutdeling:
For SG/SSL – på løpermiddag lørdag kl. 18.00
SL søndag – etter renn i bakken

Bestemannspremie:
Det vil bli kåring av beste jente og gutt i U12 og eldre.    

Løpermiddag:
Det arrangeres løpermiddag lørdag 18. Februar kl. 1800 på hotell Scandic Harstad i Nordic Hall. 
Pris pr. person kr 200,-
Klubbene bes foreta en samlet innmelding for løpermiddag på mail til harstadalpin@gmail.com, og 
innbetaling til konto 47300962919 gjøres innen mandag 13. februar 2017. 

Kontaktinformasjon:
Arrangementssjef:
Trond Viggo Opdal
Mob.: 400 29 675

Rennleder:
Trygve Nilsen
Mob 996 02 714

E-post for arrangementet:
harstadalpin@gmail.com

TD
Ikke avklart.
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Overnatting hotell
Vi har gjort avtale med Scandic Harstad som kan tilby følgende:
• enkeltrom kr 685,-
• dobbeltrom kr 930,-
• trippelrom kr 1150,- (begrenset antall)
• fi remannsrom kr 1370,-
Benytt bookingkode: NNM2017 

Overnatting skole
Vi har også gjort avtale med bruk av skoler (fredag – søndag). Her kan vi tilby overnatting til 
kr 100 person. Booking gjøres klubbvis og behov sendes til harstadalpin@gmail.com. Inn-
betaling gjøres til konto 47300962919 senest innen 13. februar 2017.

SAM lekeland: 
Harstad har et fl ott innendørs lekeland, her får vi 20 % NNM-rabatt. 
Sjekk ut nettsiden: www.samlekeland.no

Grottebadet:
Harstad har også et fl ott badeland, her får vi 15 % grupperabatt på 
dagsbilletter til grupper/arrangementer som besøker oss i vår 
ordinære åpningstid. Sjekk ut nettsiden: www.grottebadet.no 

Harstad Alpinklubb ønsker alle løpere og ledere/foresatte velkommen til 
Harstad for NNM 2017 i alpine grener.

Med sportslig hilsen
Harstad Alpinklubb
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