Skikarusellen 2021
Da er det klart for Telenor-skikarusell igjen! Første kveld blir i lysløypa mandag 8.
februar.
På grunn av Covid – 19 ber vi om at barn fra 0-6 år (barnehagen) møter mellom kl.
17.30-18.00,
og barn/ungdom fra alder 6 år – 20 år møter mellom kl. 18.00-18.30.
Påmelding kr 30 pr gang skjer ved å registrere seg inn på følgende QR koder :
QR KODE LANGRENN

Åpne VIPPS appen.
Skann QR kode
Skriv inn 30 kr
Registrer inn barn og voksne

QR KODE HOPP

(Langrenn: #527934)
(Hopp: #527936)
Skann 1 gang pr barn pga registrering av oppmøte. Registrer inn barn og voksne som melding.
Startnummer deles ut ute v/klubbrommet til Eggedal IL. Startnummeret får du til
odel og eie og brukes gjennom vinteren på alle karusellrennene.
Toalett: barn m/foresatt bruker toalett nede i kjelleren v/kiosken. Barn/ungdom
bruker toalett i kjelleren på samfunnshuset.
Hold god avstand til hverandre min. 1 meter og følg øvrige smitteverntiltak.
Det blir 4 mandager. 3 ganger før vinterferien (08.02, 15.02, 22.02) og 2 etter
vinterferien (08.03, 15.03).
Du må gå 4 ganger for å få premie.
Premiene for Telenorkarusellen deles ut på skiavslutningen/klubbrennet mandag
15.03.
Klubbrennet i langrenn og hopp med premieutdeling arrangeres mandag 15. mars i
forbindelse med Telenorkarusellen. Nærmere info om dette kommer vi tilbake til med
tanke på Covid-19.
Vi oppfordrer alle til å legge inn km dere går på distansekortet på nettet. Gå inn på
www.barnas.skiklubb.no. Her finner dere enkelt ut hvordan det gjøres.
5 år og under: 500 m. 6-7 år: 1 km. 8-12 år: 2 km. 13-14 år: 3 km. 15 år og over: 5 km.

HOPPKARUSELL

QR KODE HOPP

Bli med på hoppkarusell når du har gått skikarusell. Vi har laget en liten bakke for de
minste fra 4-5 år. I de 2 minste hoppbakkene kan du hoppe på langrennsski og
slalomski. Hoppski kan brukes i alle 3 hoppbakkene. Det vil også være mulig å prøve
hopputstyr for dere som har lyst til det. Kr. 30, - pr gang vippses til: 527936
. Premie deles ut på skiavslutningen mandag 15. mars 2021.

Skann 1 gang pr barn pga registrering av oppmøte. Registrer inn barn og voksne som melding.

QR KODE
LØYPEBIDRADG

MEDLEMSKONTIGENT 2021
Alle som deltar på idrettslagets aktiviteter må betale kontingent.
Familiemedlemsskap koster kr. 200.
Gå inn på www.minidrett.no på internett og registrer ditt medlemskap der. Da får du
etter hvert faktura fra Eggedal IL på Min Idrett hvor du kan gå inn og betale.

Vi gleder oss til skimoro i lysløypa og i hoppbakkene!!!
Håper vi ser deg!
Langrennsgruppa og hoppgruppa

