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Velkommen til skirenn på Storelva  
– et renn i anledning 100-års jubileet til Troms skikrets 

Kvaløysletta skilag har gleden av å invitere til sone- og kretsrenn skirenn på Storelva 
skistadion 6. – 7. mars 2021. Skirennet vil være i anledning 100-årsjubileet til Troms 
skikrets 
 
Øvelser: 
- lørdag 6. mars: Kretsrenn i fri teknikk og korte distanser.  
- søndag 7. mars: Krets- og sonerenn i klassisk teknikk og lange distanser. 

Det er nå blitt tillatt for utendørs konkurranser innenfor krets/region for alle opp til 20 
år. Hvis dette står ved lag vil skirennet kun være åpen for aldersbestemt og junior 
(11-20 år). 

Vær oppmerksom på tidlig påmeldingsfrist: tirsdag 2. mars kl. 2359. 
 

Spesielle tiltak ifm. Covid-19 

Skirennet gjennomføres etter Norges Skiforbunds smittevernmanual og i henhold til 
anbefalinger fra langrennskomiteen i Troms skikrets. Det betyr en rekke tilpasninger, 
og det er derfor viktig at alle leser innbydelsen nøye.  

Arrangør holder tett dialog med smittevernlege i Tromsø kommune om praktisk 
gjennomføring av arrangementet.  
 
Arrangementet vil bli gjennomført med 2 kohorter med maks 200 personer i hver 
kohort.  
 
Mellom hver kohort vil stadion måtte tømmes og nødvendig renhold gjennomføres. 
Det vil derfor bli opphold i arrangementet mellom kohort 1 og kohort 2.  
 
Hver kohort vil bestå av maks 200 løpere og ledere/foreldre. En leder/forelder kan 
IKKE være i to kohorter samme dag. Stadionområdet vil være avsperret og det vil 
være vakthold ved alle innganger. NB: Personer som ikke står på tilsendt liste 
kommer ikke inn på det avsperrede stadionområdet. Øvrig løypenett vil være 
åpent tilgjengelig for alle.  
 
De som er akkreditert i hver kohort vil få en egen vest de til enhver tid skal ha på 
seg/godt synlig. Vesten utdeles på samme sted som startnummer/brikker deles ut til 
løpere. Vesten kan ikke deles med andre. 
 
KOHORTER 
For begge renndagene ser inndeling i kohorter slik ut: 
 Grupper 

Kohort 1 J/G 8, J/G 9, J/G 10, J/G 11, J/G12, J/G 13, 
J/G 14, J/G 15, J/G 16 

Kohort 2 D17, H17, D18, H18, D19/20, H19/20 



 

 

 
Registrering av ledere/inndeling i kohorter 

• Innen påmeldingsfristen tirsdag 2. mars kl 2359 MÅ hver klubb melde inn 

leder/kontaktperson. Navn og e-postadresse sendes på e-post: 

martinsen.hugo@gmail.com. 

• Onsdag 3. mars vil arrangør dele inn i kohorter. Innenfor hver kohort kan det 

være maks 200 personer (løpere + ledere/foreldre). 

• Hver klubb (registrert kontaktperson) vil få beskjed om maks antall 

ledere/foreldre som klubben kan ha i hver kohort. 

• Klubbene sender påmeldingsliste med navn, telefon, epost over 

ledere/foreldre til martinsen.hugo@gmail.com innen torsdag 4. mars kl. 

1600. 

 
 
 
Informasjon 
På grunn av de rådende omstendigheter kan endringer forekomme. Kvaløysletta 
skilag vil informere om dette på WWW.kskilag.net samt via Facebook tett opptil 
skirennet. På nettsida WWW.kskilag.net vil all informasjon om starttider, 
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stadionløsning, kohortinndeling, arenakart, løypekart, osv være tilgjengelig.  
 
Klasser/distanser 
Lørdag 6. mars: Enkeltstart i fristil. 
Søndag 7. mars: Enkeltstart for til og med 12 år. Fellesstart for øvrige. 
 

Klasser: Lørdag 6. mars Søndag 7. mars 
Jenter/gutter 8 år - 1 km 
Jenter/gutter 9 år - 2 km 
Jenter/gutter 10 år - 2 km 
Jenter/gutter 11 år 2 km 3 km 
Jenter/gutter 12 år 2 km 3 km 
Jenter/gutter 13 2 km 4 km 
Jenter/gutter 14 2 km 4 km 
Jenter 15 3 km 5 km 

Gutter 15 3 km 8 km 

Jenter 16 år 3 km 5 km 

Gutter 16 år 3 km 8 km 

Damer 17 år 5 km 8 km 

Menn 17 år 7,5 km 12 km 

Damer 18 år 5 km 8 km 

Menn 18 år 7,5 km 12 km 

Damer 19/20 år 5 km 8 km 

Menn 19/20 år 7,5 km 12 km 

 
Distansene er tilpasset slik at man får felles start for junior herrer og junior damer.  
 
Arrangør jobber nå med løypene, og løypekart vil bli hengt opp i arenaområde.  
 
 

 
PROGRAM FOR DAGENE 
 
LØRDAG 6. MARS 
 
Kohort 1: 
09.30: Åpning av arena og rennkontor, utdeling av startnummer kohort 1. 
11.00: Første individuelle start kohort 1. 
12.00: Siste individuelle start kohort 1.  
12.30: Stadion tømt for kohort 1. 
 
Kohort 2: 
1300: Åpning av arena og rennkontor, utdeling av startnummer kohort 2. 
14.00: Første individuelle start kohort 2. 
14.30: Siste individuelle start kohort 2. 
 
 
 
 



 

 

SØNDAG 7. MARS 
 
Kohort 1: 
08-30: Åpning av arena og rennkontor, utdeling av startnummer kohort 1. 
10.00: Førte individuelle start kohort 1. 
10.30: Første fellesstart kohort 1: 

• 10.30: G14 (4 km) 

• 10.35: G13 (4 km) 

• 10.40: J14 (4 km) 

• 10.45: J13 (4 km) 

• 10.55: G16 + G15 (5+3 km = 8 KM) 

• 11.00: J16 + J15 (5+3 km = 8 KM) 

12.00: Stadion tømt for kohort 1. 
 
Kohort 2: 
13.00: Åpning av arena og rennkontor, utdeling av startnummer kohort 2. 
14.00: Første fellesstart kohort 2. 

• 14.00: H19/20 + H18 + H17 (5+5+2 km = 12 KM) 

• 14.10: D19/20 + D18 + D17 (5+3 km = 8 KM) 

 
 
 
 
Påmelding, startkontingent og brikkeleie 

 
Påmelding 
Den enkelte løper / klubb melder seg på online via Min idrett.   
Påmeldingsfrist er tirsdag 2. mars kl. 2359. 
Etteranmelding vil ikke være mulig til dette skirennet pga. Corona situasjonen. 
 
 
Startkontingent 
Barn og ungdom: 130 kr per renn 
Junior: 150 kr per renn 
Senior/veteran: 170 kr per renn 

 

Brikkeleie 

Alle løperne skal ha brikker. For de som ikke har brikker blir det tatt brikkeleie. 
Brikkeleie kr. 50 for årsklasser 8- 10 år og kr. 100 for årsklasser fra 11 år- senior klasser. 
 
 

Sekretariat / startnummerutdeling 

-Løpere får selv utdelt startnummer i sekretariatet før inngang til indre stadionområde. 

-Ledsager/ foreldre får utdelt startnummer i sekretariat før inngang til indre stadionområde.  
-Fakturagrunnlag pr. klubb sendes klubbvis etter løpet. 
-Ikke innlevert startnummer må erstattes med kr. 500,- 

 

https://minidrett.nif.no/


 

 

Lisens 
Lagleder er ansvarlig for at alle løpere fra fylte 13 år har betalt lisens. Ingen får starte uten 
lisens.  
 
 

Startlister/resultatlister/protester 
Startlister blir lagt ut på https://www.eqtiming.no/ 
 
Startnummer leveres ut enkeltvis ved inngang til indre stadionområde. Her tildeles også 
foreldre, ledere og smørere eget startnummer.  
 
Resultatlister er kun elektronisk og tilgjengelig på https://www.eqtiming.no/ 
 
Protest sendes på SMS til rennleder på telefon 95820254. Pga.det faktum at Kvaløysletta 
skilag ikke henger opp uoffisiell resultatliste, vil protestfristen være så snart som laglederen 
har blitt klar over forholdet det protesteres mot, men senest 15 minutter etter siste løper i 
gjeldende klasse har gått i mål. 
 
 

Kafe / garderober 
Det vil ved dette rennet ikke være tilgjengelig kafe. 
Det vil ikke være garderober tilgjengelig, dog vil toaletter være tilgjengelig med jevnlig 
rengjøring ihht smittevernregler 
 

Parkering 
Kvaløysletta skilag tar 60,- i parkering ved skistadion og ved kvaløya videregående skole, 

dette betales pr. vipps #537513. 

Premieutdeling 
Premieutdelingen er under planlegging.  
  
Premier ettersendes ikke. 
 

Jury 
Rennleder, ass. rennleder, løypesjef. 

 
 
 
Kontakter:     
 
Rennleder                Sekretariatsleder 
Lars-Thomas Nordkild     Elisabeth Klaussen 
Tlf  99711069                                                           e-post: elsabeth.klaussen@gmail.com             
e-post: ltnordkild@gmail.com 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eqtiming.no/
https://www.eqtiming.no/
mailto:ltnordkild@gmail.com


 

 

 
 

 
 

 

 
 

«Vi skaper vinterglede» 



 

 

 


