
Praktisk informasjon OBOS Barneskirenn 

 

Sted: Sognsvann Snøpark 

Parkering: Gratis på Sognsvann eller betaling ved Lyn klubbhus i Olav M Troviks vei. 

 

Startnummerutdeling: Dette deles ut på arenaen. Beregne litt god tid. Det er mange som skal hente. 
Vi har et langt bord med funksjonærer som hjelper til. Når startnummer er hentet ber vi dere trekke 
videre inn på arena. Startnummeret festet med sikkerhetsnåler foran på barnets mage i passelig 
høyde. Startnummeret skal ikke brukes igjen og kan kastes/tas med hjem når rennet er over.  

Etteranmelding: Det er mulig å etteranmelde. Henvend dere ved startnummerutdelingen for å få et 
startnummer. Registrer barnet på lynski.no i etterkant.  

Første start: De yngste (2016) starter først. Deretter går det i puljer per årskull. Starttider legges ut 
på nettsiden. Alle barn starter med 4 i samme linje og med 30 sekunders mellomrom. Det er ingen 
tidtaking. Vi har funksjonærer som bistår på start. Dere voksne skal ikke tråkke inn i startslusen, men 
oppfordres til å heie fra sidelinjen.  

Løype: Løypekart er lagt ut på nettsiden.  

Foreldre og tilskuere: Ikke ta med ski, det er ikke snø utenfor løypa. Sko med pigger/brodder kan 
anbefales på arenaen. Vi har mange barn som skal gå skirenn og de er i fokus. Det vil vrimle av barn 
og voksne. Ta hensyn til barna som går skirenn og selvsagt også alle andre. Det er gjerne fremdeles 
barn i løype etter at ditt eget barn har gått i mål. HEI PÅ ALLE. 

Kiosk: Vi har stor og fin kiosk med et godt utvalg. Hamburgere, grillpølser, kanelboller og kaker. Vi tar 
vipps, kort og kontant. VIPPS: 17406 – LYN SKI 

Premiering: Premier deles ut ved målgang til alle som går.  

Toalett: Dette finner dere i klubbhuset som ligger i den ene enden, bak fotballbanen (syd-enden).  

Renn II blir med Koll ski – 27. februar på Kollbanen eller her i Snøparken. Informasjon kommer! 

 

VELKOMMEN! 


