
  

  

 

 

«Vi skaper vinterglede» 
 

 

 

Kvaløysletta skilag har gleden av å invitere løpere, ledere, foreldre, foresatte og 
skivenner til Storelva skistadion lørdag 19.01.2019 kl. 1100 til: 

 

Kretsrenn med sone- og barneskirenn. 
 
 

Enkeltstart – fristil 
 

1. Klasser / distanser 

 
                      Klasser                                            Distanser 

Jenter / gutter 8 år 1 km  - ikke rangering 

Jenter / gutter 9 år 1 km  - ikke rangering 

Jenter / gutter 10 år 1 km  - ikke rangering 

Jenter / gutter 11 – 12 år 2 km 

Jenter / gutter 13 – 14 år 3 km 

Jenter / gutter 15 – 16 år 5 km 

Kvinner 17 – 18 år 5 km  

Kvinner 19/ 20 år –damer senior 10 km  

Kvinner veteran 5 km  

Menn 17-18 år 10 km  

Menn 19/20 år – menn senior 15 km 

Menn veteran 10 km 

FH Tilpasset distanse 

 
Løypekart vil bli hengt opp på skistadion og inne på skihuset. 
Barneskirenn 0 – 8 år: Kort løype inne på stadion med fellesstart kl 10:30 
 
2. Påmelding, startkontingent og brikkeleie 

 
Påmelding 
Den enkelte løper / klubb melder seg på online via Min idrett 
Frist 16.01.2019 kl. 2359 
Etteranmelding mot tillegg i startkontingenten. 
Etteranmelding gjøres via Min idrett 
 
Påmelding barneskirenn gjøres hos sekretariatet på renndag. 
 
Startkontingent 
Barneskirenn gratis. 

https://mi.nif.no/Event/Index/325210#325210-011
https://mi.nif.no/Event/Index/325210#325210-011


Barn fom 8 år og ungdom: 100 kr  
Junior: 115 kr  
Senior/veteran: 130 kr  
Ved etteranmelding: Dobbel startkontigent -20kr. 

Brikker: 

Alle løperne skal ha brikker. (Gjelder ikke barn under 8 år) For de som ikke har brikker blir det 
tatt brikkeleie. 
Batteriet på emiTag brikken har levetid på 5 år. Har du brikke med serienummer lavere enn  
3 673 870 så må brikken skiftes eller få nytt batteri i løpet av 2019. Brikker som har 
serienummer 3 513 000 eller lavere skal ikke brukes med mindre det er skiftet batteri i brikken. 
Brikkeleie kr. 25 
 

3. Sekretariat / startnummerutdeling 

Klubbvis startnummerutdeling i sekretariatet på skihuset - Storelva fra kl. 0900.  

Fakturagrunnlag pr. klubb legges ut på www.kskilag.net etter løpet. 
Ikke innlevert startnummer må erstattes med kr. 500 
 

4. Lisens 
Lagleder er ansvarlig for at alle løpere fra fylte 13 år har betalt lisens. Ingen får starte uten 
lisens. Engangslisens kan kjøpes slik Min Ski i god tid før start.  
Engangslisens for løpere fra 13-25 år kr 60, fra 26 år kr 150. 
 

5. Kafe / garderober 
På skihuset – Storelva 
Begrenset dusjkapasitet på skihuset. 
 

6. Parkering 
Ved skistadion og ved Kvaløya videregående skole 
 

7. Premieutdeling  / premiering 
Premieutdelingen vil bli i kafeen på skihuset  
Det er 100 % premiering i klassene 8 tom 14 år.  
For 15-16 år er det 50 % premiering.  
For 17 år og eldre premieres 1/3 del.  
  
Premier ettersendes ikke. 
 

8. Jury 
TD, rennleder, ass. rennleder, løypesjef og jurymedlem. 
 
Mvh     
 
Rennleder      Sekretariatsleder 
Petter Holm      Nina Skogstad 
41781900                                                                 91187271 
hummervegen19104@gmail.com   skogstadnina@gmail.com 
 
 
Tidtakeransvarlig 
Harald Strand  
91521737 
tid@kskilag.net 

http://www.kskilag.net/
http://www.os-idrettslag.no/file=11206
mailto:hummervegen19104@gmail.com

