
 
 

Skikarusell, lysløyperenn og Telenor Karusell  
2018 

 
Denne vinteren har vi følgende renn i Ilar:  
 

• Lysløyperenn/skikarusell på 7 onsdager  

• Telenor karusell 3 onsdager (med slalomporter i Bjørklibakken)  

• 1 SVL-renn – 7.februar 

• 1 sonerenn – Ilarcross 10.februar 

• 1 turrenn – Aldon – 4.mars  

• Vi avslutter med 100 m sprint og 2 x 400 m sprintstafett - 4.april  

 
ALLE MÅ BIDRA  
 
Skal vi få dette til å fungere må alle foreldrene bidra. Vi håper dere kan stille opp og gjøre en 
jobb en til tre ganger i løpet av vinteren for barna våre. Jobben er å være tidtakere, dele ut 
startnummer, ta med kaffe, vafler, brødskiver, fyre opp og gjøre klar varmestua, samt rydde 
i den etterpå.  
 
Vi gjør dette for barna og skulle ikke dagen du er satt opp passe for deg, så bytt med noen 
på lista.  

 
TIDSPUNKT/OPPGAVER LYSLØYPERENN  
 

• Startsted: Vi starter ved Nesseby skistadion 

• Sekretariat: møter 18.00, og registrer alle som går skikarusell. Deler ut startnummer 
og tar tida fra tidtaker bua på alle som går lysløyperenn kl. 18.45.  Bruk gjerne en  

• Kl 18.00 – start skikarusell: er et lavterskel-tilbud til de minste barna fra 2-3 år, og er 
en fin måte å få unger og voksne ut på ski - sammen.  

• Kl. 18.45 – start lysløyperenn: med tidtaking for alle som ønsker det og er født i 2009 
og eldre. Mellomgruppa og de eldste utøverne har trening fra 17.30 til 18.45.   

• Løypelengder: skikarusell = 500 m. Lysløyperenn = 1 km, 2 km 3 km eller 4 km  

• Ilars varmestue: møter 18.00 og tar med seg vafler og påsmurte brødskiver (avtaler 
seg i mellom hvem som tar med hva), og gjør klar varmestua. Ansvarlig for at alle 
rydder opp i etterkant.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Oversikt arbeidsfordeling Skikarusell/lysløyperenn 2018 

Dato lysløyperenn/ 
skikarusell  

ANSVARLIGE – saft, 
vafler, kaffe og brødmat, 
samt rydde i varmestua  

SEKRETERIAT  

deltakerliste, tidtakere 
(deltakerliste skikarusell 
og tider lysløyperenn 
leveres Charles)   

17.1 – fristil  Beate og Elisabeth Charles og Kåre 

24.1 – Telenor Karusell/ 
Klassisk 

Maren og Anja Daniel Olav 

31.1 – Klassisk Susanne P. Basso og Sini Jo og Jørn Ottar 

7.2  SVL-cuprenn/Fristil Toril og Marit Johnny-Leo og Matti  

10.2 – ILARCROSS – 
sonerenn – fristil  

Kommer egen plan med oppgavefordeling.   
 

14.2  fristil  Cecilie A. og Birgitte Jørgen T. og Elisabeth  

21.2 – Telenor Karusell– 
klassisk  

Susanne S og Marit  Jo og Kåre    

28.2 – fristil  Toril og Maren Elisabeth og Tor. A. Basso 

7.3 – klassisk  Susanne S. og Beate Daniel og Charles  

14.3 – Telenor karusell – 
fristil 

Sini og Susanne P. Basso Lasse og Jørn O 

21.3 –  Klassisk  Gina G og Renate N.  Kjell Ivar og Kåre  

4.4 Avslutning 100 m sprint/ 
400 m sprintstafett  

Charles, Sini og Maren Matti og Johnny-Leo 

 
 
VIKTIG INFO:  

• Kulde grensen er 15 grader.  

• Løypa kjøres av de som har ansvaret for løypekjøring.  

• Premiering for alle barn som har deltatt minst 3 ganger på lysløyperenn  


