
Velkommen til
informasjonsmøte
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http://heddalil.no/langrenn



• Facebook: Heddal IL Langrenn

• Nettside: https://heddalil.no/langrenn

• E-post: lederlangrenn@heddalil.no

• Innmelding: https://heddalil.no

• «Bli medlem» i topp-menyen



Gruppeinndeling 22/23

• 10 år og eldre John Lars Hovdejord, 
Even Engstu, Jonas Lid, Sindre Klevar

• 8 – 9 år Olav Hefre,Tone Gyrid Hovde

• 6 - 7 år Åsve Murtnes, Torfinn Rjukan



Treninger
• Barmarkstrening i aktivitetsparken.

• Rulleskitreninger i aktivitetsparken
og på Grønkjær (rulleskiutstyr til utlån)

• All aktivitet flyttes til Grønkjær når
skiforholdene er på plass.

• Grønkjær enkel passering 65kr, Årskort 
700 kr, 497kr for Notodden Energi Kunder

• Noen tilpasninger av treningsgruppene 
gjøres med tanke på ønsker og behov blant 
barn og unge



Styre langrennsgruppa
• Leder Ole-Bjørn Mælandsmo

• Nestleder Ole Christian Golid

• Kasserer Rebecca Clouman Meyer

• Sekretær Tone Gyrid Hovde

• Styremedlem Anne Catrine Dahl Borkamo

• Styremedlem Ole Andreas Olsen



Medlemskap i Heddal IL langrenn 
• En god sosial arena, et positivt miljø

med engasjerte trenere.

• Gratis startkontigent på renn
(Ikke skikarusellen).

• Treninger hver uke fra oktober – april
Profilert klubbtøy til reduserte priser. Klubben 
dekker 40 % for barn 30 % voksen

• 30% rabatt på skiutstyr hos Brukås sport i Bø.

• Familiesamling på Rauland i 2-4 desember.



Medlemskontingent og treningsavgift
• Medlemskap

• Medlemskap aktiv kr 100,-

• Familiemedlemskap aktiv kr 300,-

• Mer info: https://heddalil.no/priser-hovedstyre

• Spørsmål kan sendes til medlem@heddalil.no

• Treningsavgift

• Familie aktiv Kr 500,-

• Barn 0-12 år Kr 400,-

• Fra 13 år - senior Kr 500,-

• Mer info: https://heddalil.no/priser-langrenn

Om noen har betalingsutfordinger så finnes det støtte
ordninger gjennom kommunen. Ta kontakt med et av
styremedlemmene våre. Kontakt info finner dere her:  
https://heddalil.no/styret-langrenn/



Bestilling av klubbtøy
• https://www.bravteamwear.no – Trykk 

på  «Teamshop»
Brukernavn: heddallangrenn

• Pris eksempler:

• Jakke junior kr 540,-

• Bukse junior kr 378,-

• Dunjakke junior Kr 810,-

• OBS antatt levering Antatt før jul..

• Vi oppfordrer til kjøp og salg av brukt 
klær og utstyr

Frist: 6 nov. kl 23:59



Familiesamling på Rauland
• Årlig miljøsamling med overnatting på Akademiet

• Utøver 300kr og voksne 800 kr 

• Prisen inkluderer kost og losji, 
tre treninger (2 på lørdag, 1 på søndag)

• Mulig en av øktene gjennomføres i bassenget 
på Rauland for de yngste. Klubben dekker inngang. 

• Aktiviteter på kveldstid. Se eget skriv for mer info
Frist senest! : 17. november



• Vi er gode forbilder for våre utøvere.

• Vi må delta på dugnader

• Eget renn Heddalsprinten 28.januar og
skikarusell.

• Telemarksveka rulleski Bluesfestivalen, 17.mai, Vedlikehold på 
Grønkjær. (Snøproduksjon og ++)

• Servering av kveldsmat på tirsdager.



• Info om utstyr: https://www.skiforbundet.no/fagportal/barn/barn-og-
skiidrett/skiutstyr-for-barn/

• Finnes mye brukt utstyr. Eksempelvis på Heddal langrenn sine egne FBsider, 
Finn eller andre kjøp-salg sider (Aron skimarked, Mjøndalen i november hver 
år, ).

• De yngste kan gjerne ha smørefrie eller fellesski, men kan være nyttig for 
foreldre å lære og smøre. Vi kjører et smørekurs i løpet av sesongen.

• Sjekk størrelser på ski, staver og sko i god tid. Snøen kommer plutselig!



• App og nett på https://lagetmitt.net

• Oversikt over treninger – Bekrefte om barnet 
kommer på trening. Gjør det enklere for trenere planlegge 
treninger
og hvor mye mat som må kjøpes inn

• Kontaktinfo til trenere finner dere i appen

• Ta kontakt hvis dere trenger hjelp.



Tidtakerbu med varmestue
• Bygget inneholder:

- Varmestue/oppholdsrom
- 3 stk WC
- Rennkontor
- Tidtakerrom
- Speakerrom-Møterom

• Trolig dugnadsarbeid innvendig med flis
legging, kjøkken osv. Total grunnflate blir
på ca 210 kvm

• Støtt fra Lions loddsalg hjelper oss å 
realisere dette bygget. 




