
 
Inviterer til 

Telenor Skikarusell ~ vinteren 2021 
 

Svene IL´s skigruppe arrangerer Telenor skikarusell 2021 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 12. januar Utgår pga restriksjoner 
Tirsdag 19. januar: Renn (fristil) og skileik 

Tirsdag 26. januar: Renn (klassisk) og skileik 

Tirsdag 02. februar: Renn (fristil) og skileik 

Tirsdag 9. februar: Renn (klassisk) og skileik 

Tirsdag 16. februar: Renn (fristil) og skileik 

Tirsdag 23. februar: Renn (klassisk) og skileik m/premieutdeling 

 

PRAKTISK INFORMASJON 

Vi tar forbehold om ev. nye retningslinjer som kan komme fra folkehelseins.  

Hold deg hjemme dersom du har symptomer på sykdom, eller er syk  

Husk god håndhygiene til enhver tid  

Hold god avstand til dem rundt deg  

- Påmelding/betaling er kun mulig som forhåndspåmelding, dette for å unngå kø/bruk av 

Speakerbua da vi flytter utdeling av startnummer utendørs. Påmelding i skjema på 

www.svene.no fram til 16.30. Max 200 stk pr arrangement (inkl.foresatte og funksjonærer). 

«Førstemann til mølla» -prinsippet. Registrering stoppes ved maks antall påmeldte. Kun 1 

voksen/foresatt pr deltager for å holde antall frammøtte nede og vi gir plass til flest mulig 

barn:) 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, utføres manuelt. Det blir ikke bruk av brikke.  

-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.17.00. Det er kuldegrensen på dette tidspunktet som gjelder. 

- Utdeling av pølse og saft til utøvere (skjer utendørs). 

Vi har utarbeidet en smittevernsplan. 

 

 

KOSTNADER 

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

Betales kun via VIPPS nr 124554 (ikke kontanter) før du henter startnummer. 

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

 

Økt skiglede gjennom leik og moro.  Velkommen! 
Har du lyst til å gå på ski, er du velkommen på skigruppa´s langrenns treninger på 

onsdager kl 1830-1930 på Stevningsmogen. Dette er for skolealder. 

 

VI HAR STORT BEHOV FOR FLERE VOKSNE FOR Å ARRANGERE 

SKISKARUSELLEN! Har du lyst til å bidra så ta kontakt på 90 92 58 87/Ruth Une. 

 

Vennlig hilsen Svene IL Skigruppe  
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