
Bingen Ballklubb 
Bingen, 3330 Skotselv 

 
 
 
 

VINTERENS SKIRENN  2020 
 
Skigruppa i Bingen Ballklubb ønsker vel møtt til en ny vintersesong. BBK har satt opp et 
tradisjonelt program som omfatter lysløypekarusell hver onsdag. Alle arrangementer foregår 
fra Moløkka. 
 
LYSLØYPA: 
Så lenge det er skiføre er lyset i lysløypa på hver kveld fra ca kl. 17.00 til ca. kl. 22.00.  
Skileikbakken vil ha lys på onsdager, ellers ved behov. I tillegg til lysløypa er den 
vanlige 5 km løypa nå ferdig planert og vil bli preparert. 
 
 
EIKER-KARUSELLRENN I BINGEN:  

Tirsdag 21. januar fra kl. 17.30. Øvrige renn, se www.bingen-bk.no.  
 
 
LYSLØYPEKARUSELLEN: 
 
Lysløypekarusellen blir også i år arrangert på onsdager med start i tidsrommet 18.00 - 19.00. 
Følgende dager er satt opp: 
JANUAR: 8, 15, 22, 29 
FEBRUAR: 5, 12, 19,26  
MARS: 4, 11, 18  (arrangeres så lenge snøforholdene tillater det)  
 
Karusellrennene blir arrangert uansett snøforhold, eventuelt som gåtrim!  
Påmelding ved start. Startkontingent kr. 20,- pr. gang. Vi oppfordrer både barn og voksne til å 
støtte arrangementet ved å betale startkontingent.  
Premiering av alle barn med minst 5 gangers deltagelse. 
  
Kuldegrensen er -15 0C for alle arrangementer. Vi håper på god oppslutning. Reservér 
allerede nå disse dagene til vinterens skiaktiviteter, og møt opp til hyggelig treff i lysløypa. 
 
Vi holder åpent klubbhus fra kl. 17.45 - 20.30 med salg av saft/mineralvann/ kaffe og 
vafler etc. hver onsdag under lysløypekarusellen. Du behøver ikke gå på ski, men 
gammel og ung er hjertelig velkommen til å ta ettermiddags-/kveldskaffen på Moløkka. 
 
 
PREMIEUTDELING: ONSDAG 1. APRIL kl. 18.00 
 
 
Vedr. endringer, følg med på www.bingen-bk.no. 
 
VEL MØTT I LYSLØYPA I VINTER!     

 
 
BINGEN BALLKLUBB, SKIGRUPPA  

http://www.bingen-bk.no/
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