INNBYDELSE
Jan Tore Skjærviks minneløp 2019
Med dette rennet vil Kvaløysletta skilag hedre minnet til vår alles kjære Jan Tore
som så brått omkom i skredulykken på Kattfjordeidet 17. mars 2013.

Kvaløysletta skilag ønsker alle skiglade velkommen til årets fristil / skøyterenn
lørdag 27 april 2019 kl. 1200.
Rennet er i fristil, men det blir kjørt klassisk spor for de som ønsker å gå
klassisk.
En flott 18 km trase som starter ved den nye gravlunden - ca 3 km nord for
Sandnessundbrua.
Målgang er ved skihuset på Storelva.

Klasser:
Turklasser (konkurranseklasser):
J / G 13 - 14 år, J / G 15 - 16 år, M / K 17 - 20 år, M / K 21 - 25 år, M / K 26 30 år, M / K 31 - 35 år, M / K 36 - 40 år, M / K 41 - 45 år, M / K 46 - 50 år, M
/ K 51 - 55 år, M / K 56 - 60 år, M / K 61 - 65 år, M / K 66 - 70 år, M / K 71
Trimklasse åpen for alle.

Startkontingent:
Turklasser: T.o.m. 16 år kr. 200,- f.o.m. 17 år kr. 300,Trimklasser: T.o.m. 16 år kr. 100,- f.o.m. 17 år kr. 150,1. påmeldingsfrist er søndag 14 april. De som melder seg på innen denne dato vil
få navnet sitt på startnummeret.
Prisen øker med kr. 100 for etteranmelding etter 1. påmeldingsfrist.
Påmelding:
Påmelding via EQtiming:
https://signup.eqtiming.no/?Event=Kvaloysletta_skilag&lang=norwegian
Det er mulig å melde seg på helt inntil kl. 1100 løpsdagen.
Statnummer hentes på skihuset - lørdag 27. april mellom kl. 0900 - 11.00.
Lisens:
De som ikke har skiforbundets helårslisens må betale engangslisens:
Trimklassene kr. 60,Tur/konkurranseklasser: 13 – 25 år kr. 60,-. Fra 26 år til 70 år kr. 150,Buss:
Det er satt opp buss fra Skihuset med avgang kl 11.10.
Ryggsekk/bag med klær vil bli tatt med tilbake til skihuset.
Bussbillett er inkludert i påmeldingsavgiften.
Premiering:
Full premiering i 13 – 14 årsklassen.
Halv premiering i 15 - 16 årsklassene.
1/3 premiering i øvrige klasser. Trekkepremier i trimklassen.
Vandrepokal til beste kvinne og herreløper. Den som vinner tre ganger, vil få
vandrepokalen til odel og eie.
Premieutdeling blir på skihuset rett etter at alle løperne er kommet i mål.
Start/ mål:
Start kl. 1200 v/ den nye gravlunden ca. 3 km nord for Sandnessundbrua.
Fellesstart alle klasser samtidig.
Trimklassene stiller opp bak turklassene.
Målgang v/ skihuset på Storelva.
Kafé:
Kafé på skihuset

Garderober:
Mulighet for å dusje på skihuset.
Jury:
Rennleder Jøran Bugge og løypesjef Bjørn Arne Sørensen.

Velkommen til en flott skiopplevelse på Kvaløya.
Sportslig hilsen
Jøran Bugge
Rennleder

