
      

Invitasjon til Kongsberglekene/ 

Burton Mountain Festival 

17.-18. Mars 2018 i Kongsberg Skisenter 
 

  



KIF Snowboard, Kongsberg Skisenter og Burton Mountain Festival ønsker 
alle velkommen til Kongsberglekene 2018. Dette er moro for de yngste  

enten du er ny på brett eller har kjørt mye. Instruksjon og konkurranselek.  

PÅMELDING  

• Påmelding gjøres på KIF snowboard sin hjemmeside http://
kongsbergidrettsforening.no/grupper/snowboard/ 

• Påmeldingsavgift: søndag kr 200,- lunsj/grilling. Lørdag sponser 
Burton. 

Påmeldingsfrist: onsdag 14.mars 

HVEM KAN DELTA?  

Åpen for alle brettkjørere som blir 12 år i 2018 eller er yngre. Målet er å få 
med som mange yngre kjørere som mulig: bredde, lek og rekruttering er 
det viktigste. Vi kan være fleksible med alder, spesielt om det er bror/søs-
ter det er snakk om. De minste er da med i opplegget i barnebakken.  

RENNKORT (med BIBS)  

Utøvere betaler kr 220,- pr dag for rennkort. 

For øvrige gjelder skisenteret sine priser på www.kongsberg-skisenter.no  

NB: Husk å ta med keycard, ellers må dette kjøpes i tillegg. 



Klasseinndeling  

KIDS født 2006 – 2014  

PROGRAM  

Lørdag 17. Mars  

  10:30-11:00 Registrering ved Burton arena/scene 

  11:00-15:00 Moro på brett for alle aldersklasser 

    Ca. 15:00  Premieutdeling   

Søndag 13. Mars  

  08:30-09:30 Registrering på rennkontoret i 2. etasje    
   Skishoppen. Kun for kids født 2006 og senere. 

  09:30-09:40 Informasjon om dagen - utenfor skikroa (mot   
   barnebakken) 

  09:40-11:00 Hopp - lite og litt større hopp i parken 

  09:40-11:00 Minislope - i toppen av barnebakken 

  11:00-12:00 Lunsj - vi griller i nedre del av «slalomen» 

  12:00-14:30 Parallellslalom for alle kids. Tidskvalik og    
   parkjøring. 

  Ca. 15:00  Premieutdeling - premier til alle 



OVERNATTING  

Best Western Gyldenløve Hotell (www.gyldenlove.no),  

telefon 32 86 58 00. NB: Ved booking – si at du har idrettspris! 

 • Enkeltrom: Kr. 790,- pr. døgn 

 • Pr. person i dobbeltrom: Kr. 475,- pr. døgn 

 • Pr. person i trippelrom: Kr. 400,- pr. døgn 

 • Pr. person i firesengsrom: Kr. 325,- pr. døgn 

Øvrige overnattingssteder er: 

 • Leilighet i Funkelia; booking av leilighet online     

  på www.funkelia.no eller på telefon 916 63 977. 

 • Quality Hotell Grand, Kongsberg (grandkongsberg.no),   

  telefon 32 77 28 00 (idrettspris) 

  • Kongsberg Vandrerhjem Bergmannen      

(www.kongsberg.vandrerhjem.no), telefon 32 73 20 24. 

http://www.funkelia.no/

