
VELKOMMEN TIL EN NY 
SESONG MED KLUBBRENN 
PÅ KK-PLASSEN 

 

 
Mandag 7/1-2019, kl. 18.00 (påmelding fra kl. 17.00) starter vi en ny sesong 
med klubbrenn, og vi ønsker alle gamle og nye deltakere hjertelig 
velkommen. Løypene blir som tidligere fra 400 meter og opp til 10 km. 
 
Telenorkarusellen arrangeres i år som i 2018 med egen premiering 
De som har begynt på skolen får brikker ved start. 
 
Mandager er fast dag for klubbrennene, og datoene blir: 
 

Dato Dato 

Mandag 7. januar Søndag 24. februar KK renn 

Mandag 14. januar Mandag 25. februar – Ikke renn pga 
Vinterferie 

Mandag 21. januar Mandag 4. mars 

Mandag 28. januar Mandag 11. mars 

Klubbmesterskap  2. februar Mandag 18. mars 

Mandag 4. februar Mandag 25. mars 

Mandag 11. februar Mandag 1. april 

Mandag 18. februar Mandag 8. april 

Partallsuker fristil – oddetallsuker klassisk. 
Ved -150C eller kaldere, blir det ikke arrangert klubbrenn. Vi tar også 
forbehold om nok snø.  
Følg med på: www.kolbukameratene.no 
 
Lørdag 2. februar, kl. 13.00 arrangerer vi klubbmesterskap og skisportens 
dag (anledning til å ta skimerket), Påmelding fra kl. 12.00.  
 
Det koster 150,- kroner å delta på klubbrennene (hele sesongen), og  
50,- kroner for klubbmesterskapet. Avgiften kan betales via VIPPS, kort eller 
kontant ved påmelding på KK. Alle deltakere blir premiert.  
Aktivitetsavgift for idrettsskolen dekker klubbrennavgift. 
 
Søndag 24. februar, KL. 11.00 arrangerer vi KK-rennet, og oppfordrer alle  
født 2012 og tidligere til å delta (gratis deltakelse for klubbens medlemmer).  
 
Hilsen Langrennsutvalget i KK 
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