
KLUBBAKTIVITETER VINTEREN 2018 
 
Lysløyperenn 2018 
Startkontingent 50,- pr renn, 250,- for alle rennene / 500,- for hele familien. Kuldegrense er -15 C. 
Ved tvil, kontakt Kjetil Hagen. Påmelding til lysløyperennene skjer fram til kl. 18.15. Første start kl. 

18.30. De som skal hjelpe til med gjennomføring skal møte opp kl. 17.45. Resultatliste blir lagt ut på 
klubbens hjemmeside så snart den er klar. Deltakerkontingent kan betales kontant eller på vipps, og 

kvittering (i appen) kan vises ved påmelding. 

 
Terminliste lysløyperenn 
11. januar klassisk Trabelia   18. januar klassisk Brekkom 

25. januar fristil Trabelia   01. februar fristil Brekkom 
08. februar klassisk Trabelia   15. februar fristil Brekkom 

22. februar klassisk Trabelia   08. mars fristil Brekkom 
15. mars klassisk Brekkom   22. mars fristil Trabelia 

 
Skitreninger 
Det er skitrening i lysløypa hver tirsdag kl. 18.00 - 19.00/19.30. Samme sted som lysløyperennet 

torsdag. Dvs 9.januar trening Trabelia og 11.januar lysløyperenn Trabelia osv. Når det er trening på 
Trabelia så er det mulighet for å ha med niste og spise felles kveldsmat i 2.etasje på klubbhuset. 

Klubben holder drikke. 

 
Aktivitets-/skileikdag lørdag 6.januar kl. 10.00-14.00 
Her arrangerer klubben aktivitets-/skileikdag på Trabelia for klubbens medlemmer i alderen 6-13 år. 

Klubben serverer lunsj i klubbhytta. Se mere info på www.rfski.no. Påmelding til Sissel senest tirsdag 
2.januar. Ingen deltakeravgift. 

 
Skottåsen rundt søndag 25.februar 
Skirenn for hele familien. Rennet er 17 km langt, uten tidtaking. Start ved lysløypa i Brekkom. Åpent 

for alle. Se fb / www.rfski.no for mere info. 

 
Trabelirennet 2017/KM klassisk søndag 18.mars 
Skirenn for alle utøvere født 2009 og tidligere på Trabelia. 8-10 år skicross, 11-12 år kretsrenn 
klassisk. KM klassisk for 13 år – senior.  

 
Årsmøte onsdag 21.mars kl 19.00 
Årsmøte i Ringebu-Fåvang skiklubb avholdes i klubbhytta på Trabelia. Vanlige årsmøtesaker og valg. 

Alle er hjertelig velkommen! Se fb / www.rfski.no for sakliste mm. 

 
Klubbmesterskap torsdag 22. mars kl. 18.00 på Trabelia 
Sesongens 10.lysløyperenn og klubbmesterskapet slås sammen! For alle klubbens medlemmer. Vi 
serverer pølser etter målgang. 

 
Skiavslutning fredag 27. april kl. 18.30 på Ringebu U-skole 
Premiering for lysløyperenn og klubbmesterskap. Hver familie tar med et fat med påsmurt/kake/frukt 

og kaffe. Klubben holder brus, kopper, tallerken og servietter. 

 
Lillehammer Troll Ski Marathon 2018 lørdag 14.april 
Det er verdens lengste turrenn, og går fra Venabygdsfjellet til Sjusjøen, med 95 og 120 km. Det er 
alternativ start fra Goppollen (45 km) og Pellestova (15 km). Klubben arrangerer rennet i samarbeid 

med Øyer/Tretten IF, Søre-Ål IL, Mesnali Skilag og reiselivsbedrifter i området. Rennleder: Turi Elise 
Kaus. 
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