SESONINFORMASJON OG NNM
Hei.
Vinteren nærmer seg og til tross for stor usikkerhet og en veldig annerledes situasjon i samfunnet så
satser vi på å få til mye moro innenfor den til en hver tids gjeldende smittevernregler.
Vi i Innstranda IL langrenn skal arrangere Nyttårsrakett, KM og superartige tirsdagsrenn på
Bestemorenga og vi skal kose oss masse på ski i flotte Bodømarka.
Terminliste Ligger på http://www.skiforbundet.no/nordland/ Her er alle renn som foregår i kretsen.
Påmelding til kretsrenn og starkontingent: Påmelding skjer via minidrett. Ved første påmelding lager
dere en profil. Dere blir videresendt til minidrett når dere velger «Meld på renn» i terminlisten.
Påmeldingsavgift betales av klubben.
Dersom en løper ikke stiller til et renn han eller hun er påmeldt, må det gis beskjed til
arrangørklubben. Hvis det er innen avmeldingsfrist, velg «meld av renn» i minidrett. Er fristen gått
ut, må arrangørklubben kontaktes. Dere finner kontaktinfo i terminlisten ved å klikke på det aktuelle
rennet. Løpere som ikke melder av renn vil bli fakturert for påmeldingsavgift av IIL. Dette gjelder for
alle renn.
Vi ønsker at alle løpere på klubbtreninger, renn og premieutdelinger viser at de tilhører IIL. Lue
pannebånd, vest, jakke, dress eller annet plagg. På renn der det gis rennstøtte skal dette følges.
Trenger ikke å være siste modell og arving og bruktsalg er lurt. Gi eller selg det dere ikke lenger
bruker.
Hos vår gode samarbeidspartner Sport 1/Sportshuset Bodø har de litt klær på lager i tillegg til årlig
bestilling.
Løpere trenger lisens fra dagen de fyller 13. Lisens betaler dere gjennom minidrett. Det sendes ut
informasjon til 13- og 14-års-gruppe hvert år. Alle er ansvarlig for å ha tegnet lisens. Info finner dere
her: http://www.skiforbundet.no/norgesskiforbund/skilisens/ Ved spørsmål, kontakt
dorothea.blix@gmail.com
Emitbrikker til tidtaking brukes i mange renn, både lokalt, og i alle nasjonale renn. Alle løperne som
rangeres (fom 11-års-klassen) skal ha egen brikke. Brikker kan i noen grad leies hos arrangøren.
Leiekostnader faktureres til løperen, den dekkes ikke av klubben. Info om emitbrikker og bestilling
finner dere her: http://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/tidtakerbrikker/ .
NNM HARSTAD
Året artigste renn for alle oss som er så heldige å bo i et av de tre nordligste fylkene er NNM. På
grunn av smittesituasjonen er vi i år avhengig av overnatting som oppleves trygt og vi planlegger for
innkvartering på hotell. Vi har booket for perioden 18/3 – 21/3, med mulighet for ekstranatt for de
som vil ankomme om kvelden 17/3.
Når det nærmer seg vil vi utnevne en reiseleder og komme med et opplegg for smøring og andre
felles tjenester.
Overnattingen bestilles av den enkelte direkte hos bookingsjefen på Scandic Harstad, Gry Myhre:
gry.myhre@scandichotels.com
Direct: +47 997 56124 • Office: +47 77 00 31 7

Pris:

•
•
•

Rom/frokost:
Enkeltrom: 965,Dobbeltrom: 1330,Trippelrom: 1695,-

•
•
•

1/1 pensjon som inkluderer frokost, smøring av egen matpakke på frokostbuffeen, middagsbuffet
bestående av dagens middag samt ass. brødmat og pålegg:
Enkeltrom: 1310,Dobbeltrom: 2020,Trippelrom: 2835,Alle prisene er pr rom pr døgn.
Avbestilling og endringsfrist 8/2.

Mvh Styret Innstranda IL langrenn

