
 

 
INNBYDELSE 

 
 

KVALØYSLETTA SKILAG OG SØRKVALØYA IL SKI 

INVITERER TIL KVALØYA SKIMARATON 2012  

 

 

Lørdag 25. februar kl. 1100 

 
 

 

1) Rennprogram:  

Kl. 1100 start Kvaløya Skimaraton 42 km –  Start v/ den nye kirkegården på 

Slettaelva 

Kl. 1100 start Kvaløya Skimaraton 21 km –  Stat v/ skihuset –  Storelva.                                                                                   

Busstransport til start kl 1000 fra parkeringsplassen Kvaløya videregående 

skole.  

Busstransport etter at premieutdelingen er ferdig.      

Kl.1000 start 42 km for de som ikke ønsker å gå på tid. Disse blir det ikke 

organisert transport til start. 
      

2) Påmelding, lisens, startkontingent, transport og EMIT brikkesystem: 

Påmelding: 

Via deltaker.no: Priser og klasser er lagt ut der –  samt transport. 

Se hjemmesiden www.kskilag.net-under fanen Kvaløya Skimaraton 2012 

 

Påmeldingsfrist: 23.2 kl. 2300 

 

Man kan også ( nødsituasjon- hvis noen sent fredagskveld eller tidlig 

lørdagsmorgen har fryktelig lyst å delta ) melde seg på lørdag mellom 0800 –  

1000  
 

Lister over påmeldte legges ut på www.kskilag.net fortløpende. 

Alle løperne skal ha gyldig lisens / skiforsikring. I følge NSF's reglement er dette 

utøvers/ foresattes eget ansvar. 

For de løperne som ikke har helårslisens så må de betale i turklassen kr. 120,- 

v/ påmelding. 

http://www.kskilag.net/


De som skal gå i trimklassene må betale kr. 50,-v/ påmelding 

 

Det vil bli benyttet EMIT brikke / tidtakeresystem.  

Mistet brikke må erstattes med kr. 500   

 

Ved avlysning vil løperne få refundert 50 % av startkontingenten. 

 

3) Rennkontor / sekretariat / åpningstider: 

Sekretariatet / rennkontor på skihuset / kafeen –  Storelva Skistadion,  

Avhenting av startnummer på rennkontoret. 

Fredag 24. kl. 1900 – 2100  

Lørdag 25. kl. 0800 – 1000 

 
 

4) Seeding: 

Seeding av de 20 første i etter FIS poeng og Tromsø skimaraton. 

 

5) Drikkestasjon: 

Det vil bli 4 drikkestasjoner. Her vil det bli tilbudt XL1 –  saft og banan. 

 

6) Garderober /kafé / Premieutdeling: 

Straumsbukta skole 
 

7) Premiering og premieutdeling: 

Flotte premier - premiering i henhold til NSF regelverk. 

Trekkepremier i trimklassene.  
 

8) Kontaktpersoner:   

Rennleder: Jøran Bugge tlf 92807797 joran@buggiz.org 

Ass. Rennleder Ole Andre Helgaas tlf 97570737 ole-andre.helgaas@vegvesen.no

  

Løypesjef: Bjørn Arne Sørensen tlf. 99238461 

Løypesjef: Kjetil Baardsen tlf. 95064775 

 

9) Jury: 

Rennleder og løypesjefer. 

 

        

Sør Kvaløya IL ski og Kvaløysletta ønsker alle skiglade hjertelig velkommen til en 

flott skiopplevelse.  

  

mailto:joran@buggiz.org
mailto:ole-andre.helgaas@vegvesen.no
mailto:ole-andre.helgaas@vegvesen.no


 

Med vennlig hilsen 

Jøran Bugge –  rennleder. 

Ole Andre Helgaas –  ass.rennleder 

 

 

 

 

 

 


