
SESONGPLAN   2016   7 – 10 ÅR 
NB! Sjekk regelmessig kalender på www.vardenski.no for evt. endringer! 

 Jan. Feb. Mars  

1. 
   Romjula/Nyttår 

27.des: Familietreff  kl. 12 etter en skitur i Grova 

 3. jan: Skitur i Grova med skileik, saft/kaffe kl.12 (etter skitur) 

14. jan. kl.18 i mens treningen pågår: Foreldremøte  i 

klubbhuset: gjennomgang av sesongens aktiviteter, utstyr  og 

smøretips. 

 

April 
2. Meråkermesterskapet,  Karusellrenn  5  start kl.11,Grova (K) 

5. Klubbmesterskap, start kl.18, Grova (S).  

6. Neastafetten 2-manns lagsprint, Selbu (S) 

7.-10. Fjälltopphelgen  

 

KOMMENTARER 
 Oversikt over fellestreninger, karusellrenn, og aktuelle 

kretsrenn i NT og ST.  

 NB!  Alle må gjøre et fornuftig utvalg når det gjelder 

antall og hvilke renn dere vil gå, men vi håper vi får med 

flest mulig på renn og stafetter i nærområdet. 

 Møt presis på treningene (18.00) 

 Merk dere de treningene der det er satt opp klassisk (K) 

for 9-10 åringene.  

Sørg for å ha ferdigsmurte ski til kl. 18.00 på 

        klassisktreningene. Trenere og foreldre hjelper til 

        fra kl. 17.45 

 Torsdagene er ”hovedtreningskvelden”. Da er det gratis 

saft og kaffe-/vaffelsalg i skihytta etter treningene. 

 Husk å skriv opp alle treninger og skiturer på 

distansekortet deres ! Premiering med distansemerket etter 

endt sesong. 

 

 

                  KARUSELLRENN 
Start kl. 18. 

5 karusellrenn, siste karusellrennet i Grova sammen med 

Meråkermesterskapet   2.april.   

 

MÅNESKINNSTUR 
     Tirsdag 26. januar  
 Valgfri stilart og flere løypelengder. Bål og servering av 

saft og boller 

 Foreldre oppfordres til å stille. 

 Husk hodelykt dersom det er overskyet. 

 

 

PÅMELDING TIL SKIRENN 
Fra 8-16  år : påmelding med tekstmelding til Siv Raaen 

91709307 eller mail kemossi@online.no. 

innen tirsdagen før renndato!!  
 

FELLES BUSSTRANSPORT 
 Buss til enkelte renn der det er fra 8 år. Info om dette på 

treningene og www.vardenski.no  

 

2. 
 Karusellrenn 2  

Dalådal (K) 

 

3. 
 

 
Skileik 

4. 
 Skileik    

5. 
   

6. 
 Ranheimstafetten (S) 

(Fra 8 år) 

 

7. 
Skileik    

8. 
  Karusellrenn 4   

Tambar (S) 

9. 
   

10. 
Jervskogrennet (S) 

Hommelvik  (Fra 8 år) 

Neasprinten (K) 

(Fra 8 år) 

Skileik 

 

11. 
 Skileik (K for 9-10 år)  

12. 
Karusellrenn 1 

Stordalen (S) 

  

13. 
Nyttårsrennet 

Selbu (S)( Fra8 år) 
Dalgårdstafetten (S) 

Byåsen ( Fra 8 år) 

 Malvikrennet (S) 

(Fra 7 år) 

14. 
Skileik (K for 9-10 år) Lille Arnljot Geline, 

Vinne (S) (Fra 8 år)  

15. 
   

16. 
  BSK-rennet (S) 

Byåsen (fra 8 år) 

17. 
 Karusellrenn 3 

Kopperå (K) 

Skileik 

 

18. 
 Skileik  

19. 
   

20. 
 

                                                         

 Storlirennet, Meråker 

(Fristil) 

21. 
Skileik Skjelstadmarkstafetten 

(S/K) (Fra 8 år)  

22. 
  Påske 

23. 
Stjørdals-sprinten (S) 

10 år og oppover! 
NTE-cup   

Vinterferie  

24. 
Lagsprint, (S) 

MERÅKER! (Fra 8 år) 

 Påske 

25. 
 Vinterferie  

26. 
Måneskinnstur 

 

 

27. 
 Skatvalsrennet (S) 

(Fra 8 år) 

 

28. 
Skileik (K for 9-10 år)        

29. 
   

 

30. 
   

31. 
 

 

Skileik 

 
 

TRIMBOK:  

Det er satt opp postkasse med trimbok innerst i lysløypa. Barn og voksne oppfordres til å skrive seg inn. Premie 

trekkes ut etter ski-sesongen. Dess flere ganger du har skrevet navnet, jo større sjanse til premie! 
 

 

 

http://www.vardenski.no/
http://www.vardenski.no/


 

 


