
Velkommen �l årets Klubbmesterskap i LYN SKI 
 

Torsdag 9. mars 2023 

Det er kaldt, det er klassisk, det blir blåt! 

 

Mailen går �l alle dere som har meldt dere på! Vi vet dog det kommer et godt innrykk også på 
etermiddagen kvelden, det bruker å bli slik ���� Vi gleder oss og tar imot med åpne armer og skispor. 

Kjenner dere noen medlemmer som vil være med, er det bare å rope ut. 

Eteranmelding i Rubic står åpen: htps://app.rubic.no/Public/Events/5411 

Eteranmelding på arena er selvsagt mulig. Urangerte (2019-2013) kan scanne en qr kode der og da, 
og registrere. Rangerte (2012 +) må vi ta på eget skjema som gis EQ. Alle medlemmer er velkommen 
�l å gå Klubbmesterskapet! 

 

Løypene 

Vi har et flot kobbel av løyper og lit ulike varianter for alle kull. Antall runder varierer også lit fra kull 
�l kull. Det er nøye angit i oversikt over star�der. Vi har plakater mange steder på arena. Se ellers 
løypekart i lenke på web: htps://lynski.no/wp-content/uploads/2023/03/loypekart-lyn-
klubbmesterskap23_004.pdf 

En stor takk �l Tore Løypekjører som nok en gang kjører de floteste løypene. Han våker over oss, og 
er i maskinene lenge før vi andre har sat kaffen i halsen. Det spare ikke på noe – verken søvn eller �d.  

 

Tidstabell 

Den ser omtrent slik ut:  

Grupper Ca start Løypefarge Runder 
Lyn Spesial 17:30 Gul EN 
Skitupper 17:34 Gul EN 
MINI Skileik 17:50 Gul EN 
Skileik 1. klasse 18:05 Grønn EN 
Skileik 2. klasse 18:20 Rød EN 
GJ2014 18:40 Rød EN 
GJ2013 19:00 Rød EN 
GJ2012 19:20 Blå TO 
GJ2011 19:30 Blå TO 
GJ2010 19:50 Rød TO 
GJ2009 20:00 Rød TO 
HL 20:08 Rød TRE 
Junior/Senior/Veteran Menn 20:25 Rød/Svart x 2/Rød Fire 
Junior/Senior/Veteran Kvinner 20:26 Rød/Svart x 2/Rød Fire 

 

https://app.rubic.no/Public/Events/5411
https://lynski.no/wp-content/uploads/2023/03/loypekart-lyn-klubbmesterskap23_004.pdf
https://lynski.no/wp-content/uploads/2023/03/loypekart-lyn-klubbmesterskap23_004.pdf


 

Vi venter alle 

Klubbmesterskap er torsdagen økt. Mao – også trenere kommer, det blir full oppvarming, samling og 
jubel!  

 

Loteri 

Vi har også vårt store Lyn Loteri. Dete er vik�g, men enda bedre er det at det er mange og gode 
premier. Jo flere lodd, jo større blir mulighetene. Her er det bare å slå seg løs! Vi er et godt kobbel av 
glade loddselgere som vil vandre rundt på arena og minne på og bistå �l netopp loddsalg. Alt ved 
salg over vipps, velg loteri: 17406 

 

Kiosk 

Vi har en solid kiosk med mange flere vaffeljern enn �dligere. Det blir et godt utvalg kaker, samt 
herlige pølser fra Leiv Vidar. Bedre blir det ikke, middag og dessert, midt i mylderet av glade skifolk, 
skirenn, pokal og heiarop. Alt ved bruk av Vipps: 17406 

I kiosken får du også kjøpt LYN Luer (hvite) og de varme blå/hvite eller rød/hvite. Ekstra for dagen er 
nye pannebånd og buffer i fleece, med LYN SKI logo sydd inn.  

 

Premiering 

Vi deler alle løpere i  Urangerte, de vi ikke tar �d på, og Rangerte, de som vi tar �d på. 

Urangerte er kullene 2019 tom 2013. Alle disse glade løperne får sin flote pokal ved målgang. Vi 
publiserer ingen lister noe sted, vi tar ei heller ikke �den. 

Rangerte er kullene fom 2012 og eldre. Her blir det kåret klubbmestere. Det betyr at det er 
premiering med pall, opprop og applaus. ALLE får premie ���� Og, vi roper selvsagt ikke opp i 
�dsrekkefølge. Resultater publiseres på EQ �ming sine sider.  

Selve premien er vår flote og tradisjonelle pokal. Den er verd sit skirenn! 

 

Dugnad 

En ekstra takk �l alle gode sjeler som s�ller �l dugnad. En flot gjeng som vil gjøre sit aller beste for 
at små og store får en uforglemmelig glad skikveld.  

 

De aller eldste – vik�g melding 

Vik�g melding �l junior – senior og veteran. Husk hodelykt. Dere starter sist og går lengst. Det måte 
bare bli slik. Spesial løype med rødt og sort (hovedtrener sit valg). Dere går utenfor fakkelsone, HUSK 
DERFOR HODELYKT 



 

Mer info 

Finner du på siden for klubbmesterskapet: htps://lynski.no/arrangement/klubbmesterskap-lyn-ski/ 

 

 

Velkommen �l en herlig skifest midt i byen! 

Hilsen LYN SKI 
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