
Våre hovedsponsorer

følg oss på: facebook.com/bysprinten og på nett: www.bysprinten.no

onsdag 24. april
kl 17:00 – 18:30 – tour de Helgeland i mosjøen 
Helgeland Kraft inviterer alle unge idrettsutøvere på Helgeland til 
å trene sammen med kombinertlandslaget. Treningen vil skje på 
Kippermoen Idrettssenter, friidrettsbanen. 
For mer informasjon sjekk Helgelandkraft.no

torsdag 25. april – mosJøen 
kl. 07.00 – 10.00 sunn frokost i bysprint-teltet
Et gratisarrangement for alle
«slik starter dagen for en eliteutøver»
Folkehelse, frisklivskoordinatorer og Mosjøen Torg sammen med elever 
ved restaurant og matfag serverer havregryn, smoothie, frukt og drikke. 

kl. 17:00 – 18:30 – tour de Helgeland i sandnessjøen 
Helgeland Kraft inviterer alle unge idrettsutøvere på Helgeland til 
å trene sammen med kombinertlandslaget. Treningen vil skje på 
Stamnes Arena. For mer informasjon sjekk Helgelandkraft.no

kl. 17:30 - Helgelendingen sitt barneskirenn 
Utdeling av startnummer og etteranmelding fra kl. 17:30 i teltet 
på Torget, start kl. 18:00. Salg av mat og drikke. 
bjørnis kommer! (gratis) 

fredag 26. april – mosJøen 
kl. 10:30 -13:00 - skolesprint 
For alle elever fra 4.-7. klasse i Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord 
og Korgen. Arrangør: Elever ved 2. klasse på idrettslinja ved Mosjøen 
Videregående skole 

kl. 18:00 - bedriftsstafett
Årets morsomste stafett. Vi kårer beste kostyme og tid. Ta sjansen og 
meld på din bedrift nå. Afterski i Bysprint-teltet etter målgang! 

For mer informasjon sjekk helgelandevent.no/bysprinten 

lørdag 27. april – mosJøen 
Ungdomssprinten
kl. 08:30 Utdeling av lagposer i teltet
kl. 10.00 – 10.40 Prolog
kl. 10.50 – 12.40 Heat ungdomssprint - Premieseremoni på torget

Bysprinten 

kl. 10.00 – 10.45 Boksignering på Mosjøen Libris med  
Johannes Høsflot Klæbo og morfar

kl. 11:00 Presentasjon av årets løpere på Sjøsiden Senter 

kl. 12:00 Autografsignering med eliteløperne i  
Helgeland Kraft teltet på torget

kl. 12.30 – 13.30 tett på «team Høsflot klæbo»
Hemmeligheten bak «Klæbo klyvet», «Klæbo rykket» og «Klæbo sjarmen» 
står i fare for å bli avslørt når Øystein «Pølsa» Pettersen går tett på 
Johannes Høsflot Klæbo og morfar, aka Team Høsflot Klæbo, i Helgeland 
Sparebank sine lokaler. Påmelding på kundeservice@hsb.no (Gratis)

kl. 14:00 Verdenseliten til start midt i Mosjøen sentrum. Her blir det 
garantert fart og spenning. Møt opp til denne skifesten i bygatene og 
lag god stemning sammen med oss! 
prolog, semifinaler og finaler

kl. 15:30 Premieseremoni og afterski
 
kl. 22:00 den offisielle bysprint festen på Fru Haugans Hotel med 
Publiners og Drunken Sailors.
Billetter kjøpes på ticketco.events/no/nb 

NB! Endringer av program kan forekomme 

bysprinten arrangeres i samarbeid med skiklUbbene i Vefsn

general-
sponsorer

program 2019 24.-27. ApriL

noen av årets løpere
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Mari Eide
Jarl Magnus Riiber

M E D A L J E F A N G S T E N  F r A  V M  I  S E E F E L D  2 0 1 9 !


