
       
               

                                 
 

 

 

 
 

Velkommen til 

World Cup Kvitfjell Jr. Jansrud Race 
4. mars 2023 
 

 
 
Det inviteres til Barneskirenn i nedre del av World Cup-løypa under lørdagens utforrenn i Kvitfjell. Her 
vil det bli fullverdige World Cup-rammer! Start i bunnen av Løftet. Rennet går i World Cup-løypa derfra 
til mål. Løypa er uten svinger og traseen er relativt flat. Dette er uten tvil Norges tøffeste barneskirenn. 
Konkurransen filmes og kommenteres av NRK, og vises på stream samt storskjerm i målområdet. 
Tidtaking og eventuell fartsmåling ved Longines. 

Det vil bli egen publikumssone for deltakere og familie tett på stjernene under utforrennet. 

Gratis inngang på World Cup. Alle påmeldte får beholde sitt eget startnummer (gitt at alle rammer faller på plass)        
og kan samle signaturer på dette gjennom dagen. 

 
Klasser: 

U9, U10, U12. 
 

Program: 
Kl: 0930 Lagledermøte på KPMG standen 
Kl: 10.00-10.30  Startnummerutdeling på KPMG standen i målområdet. 
Kl: 11.00 Start World Cup Utfor. 
Kl: 13.15 ca Start World Cup Kvitfjell Jr Jansrud Race (ca 20 minutter etter siste World Cup-løper er i mål) 

 
Ingen besiktigelse. 
Premieutdeling ved målgang. Topp 3 i U12 premieres på World Cup-pallen etter rennet. Max 200 
startende. 
 
Opplev verdenscupsirkuset, og fartsfylt dag i Kvitfjell. Kjetil Jansrud kommer kanskje, -gjør du? 
 
Ta med kvittering fra påmelding i Min idrett – gjelder som inngang for 4 familiemedlemmer både lørdag 
og søndag til World Cup i Kvitfjell. Dere vil få utdelt egen akkreditering i info boden ved inngang ved 
påstigning stolheis.  
 
Påmelding via MinIdrett.no 
Påmeldingsfrist: 01.03.2022 (200 plasser, førstemann til mølla) Deltakeravgift: Kr. 150,-  
Løpere er ikke påmeldt før påmeldingsavgift er betalt. 
Arrangør: Gjøvik Skiklubb, i samarbeid med Marys Racecamp og ARA Norge 
Kontakt: Paal Vist,  pal.vist@nammo.com 
 
NB: Det kan bli endringer i program og tidspunkter. Gjennomføring av WC rennet styrer dagen:) 
 
Med vennlig hilsen 
World Cup Kvitfjell, Gjøvik Skiklubb Alpin, Marys Race Camp og ARA Norge 


