
Informasjon fra Lierne Ski  

 

 

 

En ny skisesong er i gang og Lierne Ski ønsker å informere litt om hva som skal skje i løpet av vinteren.  

Testrenn på Kvelifejllet 2. juledag 
Det tradisjonelle uhøytidelige 2.juledagstestrennet avholdes på Kvelifjellet med start kl 12.00. Påmelding 
ved start, fra kl 11.15. Ingen påmeldingsavgift. Rennet går i klassisk stil. 
 
Utover jula satser vi på å holde løypene åpne hver dag, det kjøres på formiddagen slik at løypene er klare 
ca kl 11.00. (Det kjøres ikke 1. juledag). Vi håper at mange finner fram skiene og kommer seg ut i de flotte 
løypene på Kvelifjellet i jula! 
 

NA-Karusell  

Vi håper å få med nye løpere på årets NA-karusell. For påmelding brukes nå minidrett.no. Her kan alle 

opprette egen profil. Ved spørsmål ta kontakt med leder i Lierne Ski Leo Grubbmo. Følgende renn inngår i 

årets NA- karusell: 

5.januar Spillumsrennet 
1. februar Foldereidrennet 
8. februar Hållingrennet 
22. februar Terråkrennet 
23. februar Lars Åsmulens sprintrenn, Harran 
1. mars Kolvereidrennet 
9.mars  Teamstafett, Overhalla 
16. mars Børgefjellsprinten 
 

KM og kretsrenn i Lierne 25. januar 

Lierne IL har fått tildelt KM denne sesongen. Rennet skal gå i klassisk stil og vi tror at vi skal få mye snø slik 

at hele arrangementet kan legges til området ved Liernehallen. KM gjelder aldersgruppen fra 13 år og 

oppover. For aldersgruppen 8- 12 år er det vanlig kretsrenn samme dag. Her håper vi mange deltagere fra 

Lierne 

 

Karusellrenna i Lierne 
Karusellrenna her starter opp i januar når vi har lysløypene klare. Mer informasjon kommer etter hvert i Li-
nytt. 
 
Deltagelse i norgescup, mesterskap og større renn 
Lierne IL har mange utøvere som i løpet av sesongen vil representere klubben i norgescup, mesterskap og 
andre større renn.  
Vi ønsker Ole Jørgen Bruvoll, Espen Kveli, Torstein Østnor, Laila Kveli, Anne Lise Grubbmo, Hilde Østnor, 
Karen Anna Kvemo og Paula Hartmann lykke til i vinter! 
 

Ellers ønsker vi alle store og små skiløpere en god jul og et riktig godt nytt år 
Lierne IL, SKI 

  

 


