Arrangører: Lundamo IL og Hovin IL
Sted: Kvennabakkan Skistadion
Periode: 23.01.2020 – 26.03.2020

For å ivareta godt smittevern, men like vel kunne bidra til skiglede og fysisk aktivitet, vil vi år forsøke en
digital vri på sesongens poengrenn! I stedet for vanlige renn med tidtaking, oppfordrer vi store og små
skiløpere til å samle digitale skipoeng rundt omkring i anlegget på Kvennabakkan.
Regler:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Alle som deltar i Skipoeng 2021 skal registrere seg, og betale deltakeravgift via Hovin Ils Vipps
#64355. Velg poengrenn, og skriv deltagerens navn i merknadsfeltet. Pris 100 kroner per
deltager. Ingen familierabatt – kun lave priser!
Alle som deltar må registrere seg ved å scanne QR-kode med mobiltelefonen i
registreringsskjemaet (vedlagt i dette dokument). Når du er registrert, vil du finne navnet ditt
i menyen når du registrerer deg på de enkelte postene.
Poeng kan registres 1 gang per dag per post per deltager. Poeng registreres ved å scanne QRkode med mobiltelefon på de de enkelte postene, og deretter velge deltakerens navn. Postene
ser du på kartet kunngjort på klubbenes nettsider, og på skihytta på stadion.
Poengene oppsummeres per uke. Uka går fra lørdag morgen til fredag kveld. Oppstart lørdag
23.01.2020.
Ukesoversikter og vinnere vil publiseres via idrettslagenes Facebooksider/nettsider
Konkurransen avsluttes 26.03.2020.

Premiering:
1.
2.
3.

4.

Alle som registrer seg som deltaker og sanker poeng vil motta en premie – deles ut til fastsatte
tider utenfor skihytta – se Hovin Ils/ Lundamo Ils nettsider/facebooksider for tidspunkt!
Premie fra fjorårets poengrenn kan hentes samtidig – for de som deltok da😊
Ukespremiering (0-16år):
a. Ukespremie går til den som sanker flest poeng gjennom uka.
b. Ukespremie uttrekk: hver uke trekkes en premie blant alle barn som har sanket
poeng på en spesifikk post. Hvilken post det er kunngjøres i etterkant, og samtidig
med vinnerkunngjøring på nett/facebook. Jo flere besøk, jo større vinnersjanse.
Sammenlangtvinner per klasse: Går til de som har samlet flest poeng gjennom sesongen.
Klasseinndelig:
o
o
o
o
o

0-6 år
(født 2015-2021)
7-9 år
(født 2012-2014)
10-12 år (født 2009-2011)
13-16 år
(født 2005-2008)
17 år og eldre (født 1900-2004)

