
 

Reiseopplegg sesongen 2016-2017 
Dersom det blir for mange påmeldte i forhold til de plassene vi har vil utøvere og trenere bli prioritert  
først og foreldre komme i andre rekke. Foreldre til de yngste vil bli prioritert foran andre foreldre. I tilfelle dette blir 
en problemstilling vil vi komme tilbake til dere ang. dette når vi har fått inn påmeldingene.  

Alle som deltar på vårt opplegg MÅ ha egen reiseforsikring! Avmelding/endring av påmeldingen må sendes inn til 
meg senest 4 uker før avreise på de ulike arrangementene. De siste årene har vi, pga. velvillighet hos hotellene, 
akseptert endringer helt fram til avreise. Også i år vil vi selvsagt prøve å få til det, men det er ikke noe dere kan 
forvente. – derfor er det viktig med reiseforsikring. Dette gjelder også de Meråkerelevene som bare er med på 
reiseoppleget. Presiserer at for å få noe igjen på reiseforsikringen må en være reiseudyktig og det må en lege 
bekrefte. Ettersom det de siste årene har vært enkelte diskusjoner i forhold til hva som er blitt avtalt MÅ vi ha 
endringen skriftlig på e-post til gn@vktv.no. Prisen på bussen blir den samme om en sitter på en eller begge 
veiene.  

Prisene som er angitt er anslag og kan bli endret dersom hyttene eller bussen ikke fylles opp!  

Påmelding via linken: https://goo.gl/forms/iYRc6LpYRly683Gy2 - innen 27. nov! 

DNB Cup1: 26.-27.11 Geilo IL 
Reise Ikke lagt opp til noe fellestransport 
Overnatting: Ingen interesse for overnatting 
Kostnader:  
Andre opplysninger: Trening fredag. Sprint og fellesstart 
Adm. ansvarlig: Ketil Lie 

DNB Cup 2: 10.-11.12 - Oppdal 
Reise Ikke lagt opp til noe fellestransport - samling 
Overnatting: Vangslia Fjelltun  

Har bestilt 12 plasser fra 8. des. til 13. des. ettersom det legges opp til en samling for 
eldre junior/seniorer i etterkant av NC. 
De som ønsker å delta på samlingen vil bli prioritert i disse sengene. Vil booke flere i 
Oppdalsområdet dersom det er behov. (Kan da bli høyere pris) Vil komme tilbake med 
pris når vi ser hvor mange plasser det er behov for.  

Kostnader: Overnatting fra 8. til 13. koster 750 pr pers. Hver enkelt leilighet/hytte må ordne mat 
selv og det kommer i tillegg. 

Andre opplysninger: Trening fredag. Sprint og sprint – samling over helga. Info om samlingen kommer 18. 
Adm. ansvarlig: Meråker 

DNB Cup 3 / Statkraft Junior Cup 1: 7.-8.1 – Ål 
Avreise med buss: 5. jan. fra Steinkjer kl 0800  
 Retur: Så raskt som mulig på søndag 
Overnatting: Ål folkehøgskole - 40 plasser 
Kostnader: Transport ca 750. Overnatting 800 (inkl. sengeklær og håndklær) og mat 850 (Frokost, 

niste og middag)  
Totalt ca. 2 400 pr pers. 

Andre opplysninger: Trening fredag. Sprint og fellesstart  
Adm. ansvarlig: NTSSK 
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DNB Cup 4 / Statkraft Junior Cup 2 / jr NM: 27.-29.1 - Holmenkollen 
Avreise med buss: 25. jan. fra Steinkjer kl 0800  
 Retur: Så raskt som mulig på søndag 
Overnatting: Haraldsheimen – i firemanns og dobbeltrom 
Kostnader: Transport ca 1000. Overnatting 1 500 (inkl. sengeklær og håndklær) og mat 1 000 

(Frokost, niste og middag)  
Totalt ca. 3 500 pr pers.  

Andre opplysninger: Trening torsdag. Sprint, normal og stafett 
Adm. ansvarlig: Steinkjer 

DNB Cup 5 / Statkraft Junior Cup 3: 18.-19.2 - Steinkjer 
Andre opplysninger: Privat kjøring og overnatting, derfor ikke noe opplegg fra kretsen.  

Det vil bli sportslig oppfølging under NC.  
Trening fredag. Sprint og normal. 

Ansvarlig: Vinne 

DNB Cup 6 / Statkraft Junior Cup 4: 10.3 - 12.3 – Os i Østerdalen 
Avreise med buss: 8. mars fra Steinkjer kl 0800  
 Retur: Så raskt som mulig på søndag 
Overnatting: Tynset rom og camping. Hytter med 4(5) senger, dobbelt og enkeltrom.  
Kostnader: Transport 600. 1 900 overnatting (inkl sengetøy og frokost).  

Totalt ca. 2 500 pr pers. 
Andre opplysninger: Trening torsdag. Sprint, fellesstart (NM for jr.) og NM Mix-stafett 
Adm. ansvarlig: Stiklestad 

NM sr. / DNB Cup 7 / Statkraft Junior Cup finale: 23.3 -26.3 – Mo i Rana 
Avreise: Ettersom det vil variere mye i forhold til når de enkelte ønsker å komme vil det ikke bli 

lagt opp til noe felles reiseopplegg. 
Overnatting: Fjordgården hotell. Overnatting ca 550 (inkl frokost) og fullpensjon ca 500 pr pers og 

døgn. 
Andre opplysninger: Må få beskjed i god tid antall som ønsker å benytte tilbudet og antall netter.  
Adm. ansvarlig: Skatval 

 

Midtnorsk mesterskap:  
11.-12.2 – Molde 
Har booket en del senger på Seilet i Molde. (6 firesengsrom (2 320,-) og 2 trippelrom (2 000,-)). Først til mølla! 
Prisen er for to netter fra 10. til 12. og er inkl. frokost.  
Bortsett fra dette overnattingstilbudet er det ikke noe adm. el. sportslig opplegg fra kretsen under midtnorsk.  

Hovedlandsrennet:  
24.-26.2 - Meråker 
Ikke noe felles reiseopplegg, men vi har booket overnattingsplasser i Meråker og stiller med sportslig/adm. ledelse.  
Overnatting på flatseng ved Meråker skole. Trenger opplysninger om antall voksene og antall unge som er 
interessert. Vil bli veldig rimelig!  

Gunnar Nossum 
Reiseansvarlig NTSSK 
gn@vktv.no – 900 46 434  
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