
Invitasjon til «Mini RAW AIR» i  
Vikersund Hoppsenter 18. mars 2018       
Vi gjentar suksessen med Mini Raw Air også i 2018! Samtidig som det er finalehelgen for hoppturneringen RAW AIR i 
Vikersund, arrangeres Mini Raw Air under den store familiedagen på søndag. Med verdenseliten på plass i Vikersund, 
ønsker vi å lage en flott ramme også for de yngste som vil få kjenne på stemningen i verdenscup-sirkuset. Vi inviterer til 
hopprenn i K-10 og K-15 søndag 18 mars, med hopprenn på formiddagen og superfinalen i RAW AIR senere på dagen.
 
Praktisk informasjon

Rennstart kl 12.00

Påmeldingsfrist 15 Februar. Påmelding på mail til tommy.egeberg@gmail.com med Navn, Alder, Klubb, Bakkestørrelse. Vi 
trenger også navn på ledsagere (1 gratis pr hopper). Fyll også inn vedlagte informasjonsskjema.

Startkontigent kr 200,- pr person. Må innbetales til kontonummer 2270.03.00793 senest 1. mars 2018

Hvem kan delta? Alder 5-12 år

NB! Alpinski kan ikke benyttes på grunn av stålspor

Vi er dessverre nødt til å sette et maksimumstak for antall påmeldte, da det er stor aktivitet i Hoppsenteret hele dagen. 
Totalt 75 stk. Vi må derfor prioritere de 75 første påmeldingene.

Kontaktperson ved spørsmål, Rune Bakken. E-post rune-bakken@hotmail.com , telefon 928 08 765..

Transport til Hoppsenteret
Utøvere og ledsager må hente akkreditering på VIF-Huset (Idrettsveien, 3370 Vikersund. Ta av til venstre etter bru ved 
Rema1000). Det vil bli satt opp egen Mini Raw Air-buss fra akkrediteringskontoret. Mer detaljert informasjon vil komme 
etter påmelding.

Oppbevaring av utstyr
Dere vil få et eget rom til oppbevaring av utstyr og klær etter Mini Raw Air. 

Billettpris ledsagere
1 ledsager pr utøver vil få gratis inngang, om flere ønsker å være med så benytt linken til Ticketmaster.no  
https://www.ticketmaster.no/venue/vikersund-hoppsenter-vikersund-billetter/viks/39

NB! Spørsmål rundt påmelding vil ikke bli besvart ved å svare på denne mailen.

Hilsen

Flying Team Vikersund & Vikersund Hoppgruppe



Informasjonsskjema
Mini Raw Air vil bli live streamet med egne kommentatorer. I fjor var Johan Remen Evensen og Christian Nilssen fra NRK 
som sporty stilte opp og kommenterte.

Vi ønsker i den sammenheng litt informasjon om hver enkelt deltaker som vi håper at dere kan fylle ut og sende inn  
sammen med påmeldingen.

 

1.     Når og hvorfor begynte du med hopping?

 

2.     Har du noen hoppidoler?

 

3.     Hva er din personlige rekord?

 

4.     Hvor langt drømmer du om å hoppe i Vikersund?

 

5.     Hva vil du bli når du blir stor?


