
Klubbhelg på Hovden 9-11 desember 
 

 

 

I samband med Hovdenrennet laurdag 10. desember, ønskjer Suldal IL – Ski å invitera gamle og nye 

løparar med familie til klubbhelg på Hovden. Me legg opp til ei triveleg og sosial helg med mykje 

skigåing, og håpar at mange unge vil delta på sitt første skirenn utanfor Suldal. 

Me håpar og å få til liknande klubbehelger i samband med Saudasprinten i Slettedalen 13-15 januar 

og KM i Sirdal (Feed skistadion) 27-29 januar. 

Overnatting og påmelding til klubbhelga 

Me skal bu i hytter på Hovden Høyfjellssenter som ligg om lag 1 km nord for Hovden sentrum. Dei 

som tenkjer på å bli med melder si interesse på skigruppa si facebook side eller til 

sverrevik@hotmail.com innan søndag 20. november og endeleg påmelding innan søndag 4. 

desember. Me plasserer familiane på dei ulike hyttene når vi får oversikt over kor mange vi blir. 

Suldal IL betalar for hyttene. Mat på hyttene og reise betaler og organiserer vi sjølv. Ein avtalar på 

hyttene korleis ein ordnar maten, men eit forslag er å handle inn felles til kveldsmat fredag, frukost, 

middag og kveldsmat laurdag og frukost søndag. 

Hovdenrennet 

Hovdenrennet går laurdag 10. desember, med rennstart kl. 11.00. Rennet går i fristil. Invitasjonen til 

rennet finn du her: http://www.skiforbundet.no/ars/terminliste/arrangement/?eid=305005#  

Løypelengder: Gutar/Jenter under 8 år (1 klasse og yngre) går 0.5 km, gutar/jenter 8-11 år (2-5 

klasse) går 1 km, gutar/jenter 12-14 år (6-8 klasse) går 3 km, gutar 15-16 år og jenter/ 15-16 år og 

eldre går 5 km, mens menn 17 år og eldre går 10 km. 

mailto:sverrevik@hotmail.com
http://www.skiforbundet.no/ars/terminliste/arrangement/?eid=305005


Alle som ønskjer det kan få hjelp til å preparere ski på fredag kveld, og hjelp på stadion før og under 

rennet. 

Påmelding til Hovdenrennet 

Barn under 8 år melder seg på i sekretariatet på Hovden skistadion innan kl. 12.00 på renndagen. 

Alle andre meldar seg på gjennom Min idrett innan kl. 23.59 torsdag 8. desember. Min idrett er 

påmeldingsportalen for alle skirenn i Noreg og er enkel å bruke.  

Gå inn på denne lenka under og velg «Meld meg på» 

http://www.skiforbundet.no/ars/terminliste/arrangement/?eid=305005#  

Om dette er første gangen må du opprette ny brukar. Så er det bare å logge seg inn og følgje 

instruksjonane.  Klubben vil dekke startkontingenten, men det kan hende du må legge ut når du 

melder deg på. Om du får problem så spør nokon i skigruppa om hjelp. 

Program for helga 

Fredag 19.00-20.00 Oppmøte på Hovden langrennsarena 

   Gjennomgang av løypene, prøve bakker og svingar, teste utstyr. 

Laurdag 11.00-14.00 Oppmøte på Hovden langrennsarena. Første start kl 11.00, så dei som startar 

   tidleg (dei eldste startar først) bør være der seinast kl 10.00. 

Laurdag 14.00-15.00 Hovden langrennsstadion. 

   Roleg langtur for dei eldste 

   Etter rennet er det sikkert mange som skal i Hovden badeland 

Søndag   Hovden langrennsarena 

Anten blir det ei treningsøkt for alle med elever frå Hovden skigymnas. Eller 

 så organiserer Suldal IL ei felles treningsøkt. 

Meir informasjon om opplegget på søndag kjem etter kvart 
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