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Velkommen til Silsetrenna lørdag 5.mars 2016
Batnfjordsøra, Møre og Romsdal.
Batnfjord Idrettslag inviterer til Silsetrenna lørdag 5.mars. Randonee, fjelltelemark og
barneskirenn. Skidag for barn og voksne, mosjonister og aktive med base på Silsethytta, en
perfekt arena for både publikum og deltakere. Det blir åpen hytte og kiosk.
Noe for alle!
Det starter for de aller sprekeste med norgescup i randonee hvor det konkurreres i og bestige
Indergardsnebba 3 ganger, for deretter og kjøre førstemann i mål ved Silsethytta. Her ligger
det an til en total stigning på 1200-1500 høydemeter, en kraftprøve! Her kommer
norgeseliten. For mosjonister er det 1 runde.
Samtidig er det lek og moro for barna ved Silsethytta.
Det hele avsluttes med fjelltelamarkrenn fra toppen av Indergardsnebba og målgang ved
Silsethytta. Her blir det fart, og i åpen klasse (valgfritt utstyr) blir det fellestart. Dette er
uhøytidelig og idrettslaget oppfordrer flest mulig til å delta.
Alle konkurransene er meget publikumsvennlig.
En lang tradisjon.
I perioden 1911 til 1965 var Silsetrenna et av de største idrettsarrangementet vinterstid i
distriktet. Det var et meget populært renn og størst var det kanskje i 1925 med NM og hele
5000 tilskuere ved hytta. Da var det hopp og langrenn, men fra 1932 ble det også arrangert
alpinkonkurranse. Kilde: Boka ”På Silsetrenn” skrevet av Nils Tore Leivdal.
Program lørdag 5.mars:
11:00 Randonee, start og mål ved Silsethytta.
11:00 – 13:00 Barneskirenn (lek og moro) ved Silsethytta
13:30 Fjelltelemark 10-15 år, start i skogen og mål ved Silsethytta
14:00 Fjelltelemark, start Indergårdsnebba og mål ved Silsethytta.
19:00 Afterski på Hjorten Batnfjord. Pizzabuffet og pubkveld.
All info (påmelding etc.) finnes på www.silsetrenna.no
Vi setter stor pris på pressedekning i form av forhåndsomtale og på selve renndagen. Vi stiller
med snøscooter til presse.

Kontaktinformasjon Silsetrenna 5.mars 2016:
Jon Kristian Sørvik, rennleder Fjelltelemark
Telefon +47 415 33 320, e-post: jon.kristian.sorvik@nov.com
Vidar Larsen, rennleder randonee
Telefon +47 976 83 335, e-post: silsetrenna_randonee@outlook.com
Daniel Kvalvik, presseansvarlig
telefon +47 404 04 336, e-post: daniel@kvalvik.no
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Vedlagte bilder kan brukes fritt.
Ønsker du bedre oppløsning, ta kontakt på daniel@kvalvik.no eller +47 404 04 336.
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Silsethytta, foto Robert Veiset.
Startfeltet i randonee fra 2015. Foto Daniel Kvalvik.
Håkon Klerud Johannessen på veg mot toppen av Indergardsnebba. Toppen
bestiges 3 ganger i randoneekonkurransen. Foto Daniel Kvalvik.
Barneskirenn ved Silsethytta. Foto Daniel Kvalvik.
I fjelltelemark er det fellestart i åpen klasse for både herrer og damer. Her
garanteres det fart og spenning! På bilder ser vi fra venstre Erik Harstad, Åsleif
Gagnat, Kjetil Wik Harstad og bak Per Edvard Ranheim. Foto Daniel Kvalvik.
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