
 
                                                 

Invitasjon til «Mini Raw Air» 

i Vikersund Hoppsenter søndag 19. mars 2023 
 
Vi i Vikersund er igjen klar for Mini Raw Air! 
Samtidig som jentene skal fly i Vikersund for første gang, 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. 

Vi inviterer til hopprenn i K-10 og K-15.  
Kl 10.00 skal damenes Raw Air vinner kåres, håper alle vil komme og få med seg den historiske 
begivenheten.  
Kl 11.30 starter Mini Raw Air.  
Kl 16.00 starter Raw Air for menn – her skal vinneren kåres.  
 

Praktisk informasjon: 
 Påmeldingsfrist 1 mars.  

Påmelding på e-post til tommy.egeberg@outlook.com 
med Navn, Alder, Klubb og Bakkestørrelse.  
Vi trenger også navn på ledsagere (1 gratis pr hopper).  

 Start-kontingent 
Kr 200,- pr person.  
Må innbetales til kontonummer 2270.03.00793 senest 1. mars 2023 

 Hvem kan delta?  
Alder 5-12 år 
NB! Alpinski kan ikke benyttes da det er mulig det blir stålspor. 

 Antall deltakere: 
Vi er dessverre nødt til å sette et maksimumstak på 75 deltakere, da det er stor aktivitet i 
Hoppsenteret hele dagen. Her blir det «førstemann til mølla»! 

 Kontaktperson ved spørsmål: 
Pål Lohne - vlohne@hotmail.com  Telefon:934 45 189 

 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.  

 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 en gjesteakkreditering. Hvis flere ønsker å være med og kjøpe 
billett, kan dette gjøres på https://www.ticketmaster.no/artist/fis-skiflying-raw-air-vikersund-
billetter/909222?_ga=2.95616604.1119277627.1675183390-1389545630.1574433359 

 
Mer detaljert informasjon vil komme etter påmelding. 
 
Hilsen, Flying Team Vikersund & Vikersund Hoppgruppe 
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