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O’Neill Big Air søndag 4. februar i Kirkerudbakken Skisenter 
 

Bærums Skiklub Freeski har gleden av å invitere utøvere til O’Neill Big Air i Kirkerudbakken 
søndag 04. februar 2018. O’Neill Big Air er en lavterskelkonkurranse for jenter og gutter, der 
formålet er å ha det gøy i Kirkerudbakken. Det vil bli laget flere hopp, passende for alle 
ferdighetsnivå. Ellers byr vi på god stemning i bakken med grilling, livlig speaker og 
dundrende musikk. Nytt i år er at eldste klasse starter først! For inspirasjon til de yngre 
utøverene. Velkommen! 
 
Påmeldingsfrist torsdag 1. februar (kl 23.55)  
Linker til påmelding finner dere på vår rennside: oneill.bskfreeski.no 
Følg vårt facebook-event: www.facebook.com/events/1932093530451563 
 
Klasser 
Jenter 10 år og yngre (født 2008 og senere)    
Gutter 10 år og yngre (født 2008 og senere) 
Jenter 11 – 13 år (født 2007-2005) 
Gutter 11 – 13 år (født 2007-2005) 
Jenter 14 – 16 år (født 2004-2002) 
Gutter 14 –16 år (født 2004-2002) 
 
Det blir rangering i klasse 11-13 år og i klasse 14 – 16 år. 
I klasse 10 år og yngre er det ingen rangering. 
 
Det vil være premiering i alle klasser. I tillegg blir det trekkepremier fra O’Neill. 
 
Alle må bruke godkjent hjelm og ryggplate. 
 
Startkontingent er kr 150, Ved etteranmeldelse er prisen kr 200 (kontant eller Vipps). 
 
Kirkerudbakken Skisenter tilbyr rennkort (heiskort) til kr 200. Husk Key Card.  

 
 
Skilisens: 
Fra den dagen utøveren fyller 13 år er det påkrevet med skilisens. Dersom utøveren ikke har 

årslisens, kan det kjøpes engangslisens for kr 60. Enganglisens kjøpes fortrinnsvis gjennom 

appen Min ski. Last ned til Android / iPhone.  Alternativt kan man kjøpe engangslisens av 

arrangør ved registrering og uthenting av bib (startnummer). 

  

https://www.bsk.idrett.no/Freeski/Sidemeny/Konkurranser/ONeill-Big-Air
http://www.facebook.com/events/1932093530451563
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.norgesskiforbund.minski
https://itunes.apple.com/no/app/min-ski/id1163507372?l=no&mt=8
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Foreløpig Program 

(Små justeringer i programmet kan bli gjort avhengig av antall påmeldte utøvere) 
For oppdatert program følg med på vår rennside: oneill.bskfreeski.no 
 
Jenter/Gutter Junior 14 år og eldre (født 2004-2002) 

09:15 - 09:45 
 

Registrering og utdeling av bibs i klubbhuset 

09:45 
   

Løpermøte 

10:00 
   

Heisen åpner 

10:00   
 

Trening 

11:15   
 

Shaping 

11:30   
 

Rennstart best av 2 run 

12:45 
   

Premieutdeling 

 

Jenter/Gutter 13 år og yngre (født 2005 eller senere) 

10:00 - 11:00 
 

Registrering og utdeling av bibs i klubbhuset 

12:30   
 

Løpermøte 

12:45   
 

Trening 

13:45   
 

Shaping 

14:00   
 

Rennstart best av 2 run 

15:15 
   

Premieutdeling 

 

Vennlig Hilsen 
Per J Frostad 
Rennleder  
Mobil: +47 400 35 039 
 
Bærums Skiklub, Freeski 
 

 

BSK Freeski / #bskfreeski 

Web: bskfreeski.no 

Lik oss på FB: facebook.com/bskfreeski 
 

https://www.bsk.idrett.no/Freeski/Sidemeny/Konkurranser/ONeill-Big-Air
http://bskfreeski.no/
https://www.facebook.com/bskfreeski/

