
Telenor Karusellen er et langsiktig samarbeid mellom Telenor og Norges Skiforbund.

inviterer alle barn fra 4 år og oppover til 
uhøytidlige karusellrenn vinteren 2019

Telenorkarusellen er for alle barn 
fra 4 år og oppover. Har du lyst til å 
gå på ski, kan du bare møte opp en 
av dagene. Dette er en uhøytidelig 
mulighet for barna til å gå «skirenn» 
uten tidtaking. Du får startnummer og 
følger merket løype fra start til mål. 
Du kan gå klassisk eller skøyte som 
du selv vil. Det blir skileik med hopp, 
slalom og kuleløype. Dette er et tilbud 
for barn i følge med foreldre. Foreldre-
ne må ta ansvar for barna og skiene. 
Når karusellen er over, kan barnet 
gjerne bli medlem av Lillomarka 
skiklubb, Årvoll IL eller Hasle-Lørens 
skigruppe og delta på de ordinære 
treningene resten av sesongen.

Påmelding til karusellen
Påmelding skjer via et eget skjema 
på nettsiden www.lillomarkaski.no 
eller fra facebookgruppen Telenor-
karusellen Lillomarka Arena. 

Lillomarka Skiklubbs yngste grupper trener sammen 
hver tirsdag og torsdag fra Badedammen på Grorud 
kl. 18:00. Se info på www.lillomarkaski.no eller kontakt 
Edward Woodhouse på ewoodh@gmail.com.

På Årvoll er det godt langrennsmiljø. Vi har aktive 
utøvere født fra 2002 til 2012. Det  jobbes aktivt for å 
gi både de yngste og de eldste et godt treningstilbud i 

Langrennstrening i skigruppene

Datoer: 
Tirsdag 29. januar kl. 17:30
Tirsdag 5. februar kl. 17:30
Torsdag 12. februar kl. 17:30
Torsdag 26. februar kl. 17:30

Start:  
Telenorkarusellen er tilbake i nye 
Lillomarka Arena. Parkering ved 
Badedammen på Grorud. 
Start mellom kl. 17:30 og 18:30.

Løype:  
Velg mellom kort eller lang løype inne 
i arenaen i variert terreng.

Det koster ingen ting å delta!

Parkering:
Det blir fort fullt på parkeringsplas-
sen. Samarbeid gjerne med naboen 
om kjøring. Fyll opp parkeringsplas-
sen innenfra. Parker tett.

nærmiljøet. Se info på: www.aarvoll.no/home/langrenn/. 
Langrennsgruppa har en egen facebookgruppe hvor 
du finner mer informasjon: Årvoll IL Langrenn
Skigruppen i Hasle-Løren har de siste årene drevet 
skiskole og skitrening for yngre kull i Linderudkollen 
skiarena. Se info på ski.hasle-loren.no eller kontakt 
ski@hasle-loren.no

Informasjon om snøforhold og evt. utsettelse
Det ser ut til at vinteren har kommet for fullt. Vi sat-
ser derfor på at vi skal ha gode forhold. Informasjon 
om uforutsette forhold blir sendt ut til den/de epost-
adressen(e) som ble registrert ved påmeldingen. 

Generelt avlyses arrangementet dersom det blir kaldere 
enn - 15 grader. Har du ytterligere spørsmål, kan de 
sendes til Edward Woodhouse på ewoodh@gmail.com.

Telenor Karusellen er et tilbud til alle barn mellom 6 og 12 år som synes ski er gøy! 
I vinter arrangerer vi flotte og festlige skirenn i vår klubb.  VEL MØTT!Telenor Karusellen er et langsiktig samarbeid mellom 

Norges Skiforbund og Telenor.

Klubb:  
 
Disiplin: 

Sted:  

Tid: 

Premie:  
Alle som deltar i Telenorkarusel-
len får premie.

Barnas Skimerke
Dette er distansemerker 
som barna kan kjøpe 
etter hvert som de har 
gått x antall km. Dere 
kan registrere dette 
på Barnas Skiklubb 
på NSF sin 
hjemmeside.

 


