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Terminliste 2022 - 2023  
    

 
Langrennstrening: Hver tirsdag frem til jul på skolen kl. 18.00.   
 
Klubbrenn (langrenn):   

03.01.2023 – 18.30 Telenor Karusellen, Skolen   fristil 
10.01.2023 – 18.30 Telenor Karusellen, Granumsbygda   klassisk 
17.01.2023 – 18.30 Telenor Karusellen, Skolen   fristil 
24.01.2023 – 18.30 Telenor Karusellen, Steinsetbygda klassisk 
31.01.2023 – 18.30 Telenor Karusellen, Granumsbygda klassisk 
07.02.2023 – 18.30 Telenor Karusellen, Skolen fristil 
14.02.2023 – 18.30 Telenor Karusellen, Steinsetbygda klassisk 
21.02.2023 – 18.30 Merkerenn, Granumsbygda fristil 
07.03.2023 – 18.30 Telenor Karusellen, Skolen fristil 
14.03.2023 – 18.30 Telenor Karusellen, Granumsbygda klassisk 
19.03.2023 – 13.00 Avslutningsrenn, Skolen – Premieutdeling! fristil 

 
Jomfruslettfjellet rundt     02.04.2023 
                                             
 
 
► Påmelding til klubbrenn BØR skje på skilagets hjemmeside i god tid før avreise 

hjemmefra! 
 
 Påmelding på stadion, MÅ skje senest 15 minutter før rennstart.  

Påmelding etter fristen vil medføre start til slutt! 
Velkommen! 
 
Startkontingent kr 40,- vil bli belastet i EQ Timing ved påmelding.  

 
► Vi er også i år med i Telenor Karusellen, og det vil bli premie til alle som deltar i minst ett renn. 
 
► Vi har åpnet for at de som går i klasse M/K 15-16 kan velge mellom å gå nulløp, eller 5 km 

konkurranse. Vi oppfordrer disse, og de voksne, til å stille til start!  
 

 
 
Turrenn:        02.04.2023 Jomfruslettfjellet Rundt  
 
Kretsrenn (langrenn):  

30.12.2022 Nyttårsrennet, Beitostølen, fristil 
07.01.2023 Åsvangrennet, Vang, klassisk 
18.02.2023 Skrautvålsrennet, langrennscross 
26.02.2023 Eggeåsrennet, Vestre Slidre, fristil 
13.03.2023 Snauhaugrennet, Nordre Land, fristil 

 
  
For alle kretsrenn gjelder påmelding ca. ti dager før renndato på 
http://www.skiforbundet.no/oppland/terminliste. (Dette kan varière, og det kan være 
begrensninger på antall deltakere også denne sesongen, så vær ute i god tid!) 
          
 
Skiavslutning:  Premier for fjorårssesongen vil bli delt ut på klubbrennet 03.01.2023.  

I år har vi valgt å legge skiavslutningen til siste klubbrennet på skolen 
søndag 19.03.2023. Det blir ordinært klubbrenn først, så premieutdeling, 
skileik, pølser på grillen og sosialt samvær. 
 
Premiering etter antall skirenn som utøverne har deltatt på. For de som har 
gått 9 eller flere renn vil det være mulig å velge mellom stor pokal og 
sølvskje. Hvis det blir avlysning av renn, justeres antallet. 

 
 
SJEKK SKILAGETS FACEBOOKSIDE FØR HVERT SKIRENN I TILFELLE AVLYSNING! 
 



 www.etnedalskilag.no 
 

 
 Skilaget oppfordrer alle til å benytte seg av Etnedal Skilags hjemmeside 

www.etnedalskilag.no.  
 
Der finner dere terminlister, resultater og annen nyttig informasjon. Påmeldinger skjer også 
her. Annen informasjon, som arrangement og eventuelle avlysninger, vil bli lagt ut på 
hjemmesiden og/eller Facebook. 
 

 
 Følg oss også på Facebook – Etnedal skilag.  Mye informasjon legges ut der. 
 
 
 Tipper du hos Norsk Tipping AS? Husk å registrere Etnedal Skilag som mottaker av din 

Grasrotandel! 
 

Etnedal Skilag ønsker alle en god skivinter! 
 

 
 
 

   
     
  www.etnedalskilag.no 
  
 
 

 
Tillitsvalgte og kontaktpersoner 2022 - 2023 
 
Oversikt over styrets medlemmer og andre tillitsverv finner du på www.etnedalskilag.no 
 
 
Ansvarlig klubbrenn:  Syver Øistuen, Øyvind Bergene, Erland Espelien,   

         Øyvind Fagernæs og Robert Esp. 
 
Ansvarlig løypekjøring: Granumsbygda:  Granumsbygda Vel  

Steinsetbygda:   Tore Hagasæt 
 Etnedal Skule:   Etnedal Skilag 
  
 
Andre ansvarsoppgaver: Etnedal skilag har også i år fordelt ulike ansvarsoppgaver knyttet til 

gjennomføring av arrangementene våre til foreldre og foresatte.  
Oversikt over denne fordelingen vil være tilgjengelig fra skilagets 
hjemmesider. 

 
 
Hvis noen ikke kan stille opp på sin tildelte oppgave, må en selv ta ansvar for å skaffe stedfortreder! 
Ta eventuelt kontakt med Øyvind Bergene (91 39 07 75), eller med den ansvarlige for det aktuelle rennet. 
 
 
 
 

Takk til alle som stiller opp for Etnedal Skilag! 


