
 

 

Reglement Spark-VM 2019 

Geilo er et Bærekraftig Reisemål, Visit Geilo AS en Miljøfyrtårnbedrift og Spark-VM 2019 

et Grønt arrangement!  

 

Om Spark-VM 

Spark-VM er arrangement for alle, med fire klasser:  

• Kostyme barn (Fredag) 

• Stafett voksen 

• Trim voksen 

• Kostyme voksen  

Det er konkurranser der man både får utfordret konkurranseinstinkt og kreativitet. 

Arrangementet foregår lørdag 26. januar i gågata i Geilo sentrum. Visit Geilo leier gågata 

av Hol kommune. Det er offentlig grunn uten avsperringer. Det vil befinne seg både 

handlende, publikum og deltakere i alle aldre i området. Vi ber derfor alle deltakere vise 

hensyn til dette.  

Vi vet av erfaring at enkelte deltagere nyter alkohol før og under arrangementet. Da det 

er et offentlig arrangement og barn involvert ønsker vi ikke å oppfordre til slik atferd. 

Alkoholinntak under arrangementet skjer på eget ansvar.  

Som medarrangør har vi med oss Off Pist Lounge. Her vil den offisielle After Spark-festen 

starte kl. 16.00.  

Alle deltakere må hente startnummer inne på Reiselivssenteret senest 30 minutter før sin 

klasses konkurransestart, slik at vi har en korrekt oversikt over deltagerne.   

Konkurransene 

Fredag kl. 15:00. Barnas Spark-VM. Avspark fra Geilo Barne- og ungdomsskole. Det 

serveres pølser til alle deltagere og er naturligvis høytidelig utdeling av forskjellige 

premier. Alle barn får diplom og trofe for deltakelse av Spark-VM 2019.  

Lørdag, kl. 13:00 Stafett (voksen). Her skal det være 2-3 personer på hvert lag.  

Lørdag, kl. 14:00 Trim (voksen). Løypa er ca. 7km. Det kan skje endringer på 

løypetrassen om forholdene sier så. Her konkurreres det på idealtid, altså 

gjennomsnittstid. 

Lørdag, kl. 15:00 Kostyme (voksen). Her er det kreativ utfoldelse som gjelder! Ingen 

begrensning på antall deltagere pr lag. Kort løype i sentrum.  

Lørdag, kl. 16:00 Premieutdeling for trim og kostyme på Off Pist Lounge 

Påmelding  

Alle deltakere/lag skal fylle ut påmeldingsskjemaet. Alle punkter skal fylles ut.  

Husk å krysse av for om du ønsker faktura eller å betale ved henting av startnummer. 

Større grupper over 10 pers. faktureres. 

Har du spørsmål eller andre henvendelser ta kontakt med post@geilo.no,  

telefon: 32 09 59 00 eller med Visit Geilo på Messenger. 
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Leie av spark 

Alle leietakere av spark fra Visit Geilo må lese igjennom følgende informasjon: 

Retningslinjer for lån/leie og bruk av spark fra Visit Geilo: 

Det forutsetter at lån-/leietaker har den nødvendige kunnskapen om bruken av utstyret.  

Visit Geilo står ikke ansvarlig for hvordan låner/leier bruker utstyret. All bruk skjer på 

eget ansvar. Visit Geilo står ikke ansvarlig ved skade på personer, gjenstander eller lån-

/leietakers personlige eiendeler.  

Utstyret leveres tilbake i samme stand som ved utlån/leie.  

Om noe har skjedd med utstyret/blitt ødelagt skal dette meldes inn ved innlevering av 

spark. Den som låner/leier utstyret må selv dekke kostnadene ved reparasjoner eller 

innkjøp av nytt utstyr, dersom utstyret skulle bli skadet eller ødelagt som følge av 

skjødesløs bruk. Dette gjelder ikke normal slitasje.  

Maks låneperiode er 1 uke. 

Vi har også spark for barn. 

 

Miljø 

Geilo er merket som et Bærekraftig Reisemål, Visit Geilo AS er en Miljøfyrtårnbedrift og 

Spark-VM et Grønt arrangement. Merkene er kvalitetsstempler og setter krav til oss som 

arrangør av Spark-VM. Vi håper alle deltagere kan bidra til at Spark-VM er et trygt 

arrangement både for mennesker og miljøet.  

Avfall: Under hele arrangementet er det avfallsspann og sorteringsstasjoner i gågata.  

Gjenbruk: Vi oppfordrer alle deltagere til å bruke gamle kostymer og materialer, der 

dette er mulig.  

Transport: Vi er heldige som har toget her, og oppfordrer alle til å benytte Bergensbanen 

for reisen til og fra Geilo. Overnattingsstedene på geilo tilbyr også transport til og fra 

stasjonen på forespørsel. I tillegg er skibussen et godt alternativ for transport rundt om 

på Geilo. Vurder også gjerne samkjøring dersom kollektivt er vanskelig! 

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet.  

 

Hjertelig velkommen til Spark-VM! 

 

  



 

Påmeldingsskjema Spark-VM 

2019 

∆ Barn kostyme, Gratis, ubegrenset antall. Alle får, pølse diplom og trofe. 

∆ Barn trim, idealtid, 1 per spark. Alle får, pølse diplom og trofe. 

∆ Trim (250,- p.p., maks to personer per spark) 

∆ Voksen kostyme (250,- p.p., ubegrenset antall personer per spark) 

∆ Stafett (500 pr. lag, 2-3 på hver spark) 

Bestilling på over 10 personer i klassen; Voksen kostyme eller Trim 200,- p.p. 

 

Alle punkter må fylles ut: 

 

Navn på sparken/lag: _______________________________________________ 

 

Antall deltakere: _______ Kontaktperson (fult navn): ______________________ 

 

 

Deltakere (fornavn): ________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Fakturaadresse: ___________________________ Postnummer/sted: ________ 

 

Org.nummer (for bedriftslag): ________________________________________ 

 

Telefon/mobil: _____________ E-postadresse: __________________________ 

 

∆ Leie av spark (250,-) Antall: __________ 

 

∆ Jeg ønsker faktura ∆ Jeg ønsker å betale ved henting av startnummer  

 

For større grupper og bedriftslag: Alle påmeldte lag faktureres på forhånd uavhengig av oppmøte.  

Fakturaen kommer 2 uker før Spark-VM sparkes i gang så evt. endring i laget må skje før den tid. 
 

∆ Ja, jeg har lest og forstått reglementet for Spark-VM 

Spørsmål og påmelding sendes til Visit Geilo: 

E-post: post@geilo.no 

Telefon: 32 09 59 00 

Vennlig hilsen Visit Geilo AS 
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