
 
Inviterer til 

Telenor Skikarusell ~ vinteren 2019 
 

Svene IL´s skigruppe arrangerer Telenor skikarusell 2019 for barn i alle aldre. Vi håper du har 

lyst til å ta skiene på og bli med på renn, leik og moro-  

 
Datoer for årets skileik: 
Tirsdag 8. januar: Renn (fristil) og skileik 

Tirsdag 15. januar: Skileik m ulike aktiviteter 
Tirsdag 22. januar: Renn (klassisk) og skileik 
Tirsdag 29. januar: Skileik m ulike aktiviteter 
Tirsdag 5. februar: Renn (fristil) og skileik 
Tirsdag 12. februar: Skileik m ulike aktiviteter 
Tirsdag 19. februar: Renn (klassisk) og skileik m/premieutdeling 
Renn og skileik annenhver gang. Når skileik kan de som vil i skolealder få prøve skiskyting. 

 
Skigruppa arrangerer også klubbmesterskap for alle medlemmer; ~følg med på www.svene.no 

for dato. 

 
PRAKTISK INFORMASJON 
-Påmelding i skjema på www.svene.no. Etter-anmelding fra 17.45 – 18.15 i Speakerbua. 

Startnummer kan hentes frem til start. 

- OBS! Parkering på de nye park.plassene vest for fotballbanen. Ikke anledning til å kjøre inn 

til speakerbua pga trafikksikkerheten! 

- Ved renn er det tidtaking fra skolealder. Du får utlevert brikke ved start. Du velger selv om du 

ønsker å benytte brikke til tidtaking. 
-Renn blir ikke arrangert hvis det er kaldere enn minus 15 grader. For de aller yngste kan dette 

være noe kaldt, men dette må de foresatte selv vurdere. 

-Følg med på www.svene.no om det blir renn eller ei. Værstasjon på nettsiden, se på den 

kl.17.15. Det er kuldegrensen på dette tidspunktet som gjelder. 

- Oppfordrer alle til å være i aktivitet og bruke anlegget før starten går. Ikke stå i «kø» helt fra 

påmelding, men still opp til start noen minutter før, slik at du rekker den-. 

- Vi vil tilrettelegge for skileik utover selve rennet.  

BÅL – PØLSER - SAFT 
Vi ønsker oss bålkos- De som deltar får varm saft og pølser ved bålet. Pølsen grilles på bålet – 

ta gjerne med pølsepinne-  

 
KOSTNADER 
Kr 30,- pr gang for medlemmer. Kr 50,- for ikke-medlemmer. 

Betales kontant eller via VIPPS nr 124554 før du henter startnummeret-  

Ikke medlem? : Innmelding i Svene IL: se www.svene.no  

 

Økt skiglede gjennom leik og moro.  Velkommen! 
Bruktmarked: kjøp/salg /bytte kveld første dato Tirsdag 8. januar!  Vi 
oppfordrer alle til å ta med utstyr, klær og sko for en god handel/bytte! 
 
Har du lyst til å gå på ski, er du velkommen på skigruppa´s langrenns treninger på 
torsdager kl 1800-1900 på Stevningsmogen. Skilaktivitet for 1.-4.kl og langrenn fra 5. kl. 
 

Vennlig hilsen Svene IL Skigruppe  

 


