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INNBYDELSE TIL KRETS- SKIRENN 11.12.2021 
 

 
 

 

 

   
 

 
 

         



 

 

Innbydelse til skirenn på Storelva lørdag 
11. desember 2021 

 Kvaløysletta skilag har gleden av å innby til skirenn på Storelva skistadion den 11. 
desember 2021.  
 
 
Skirennet gjennomføres etter Norges Skiforbunds smittevernmanual og i henhold til 
råd og anbefalinger fra Tromsø kommune:  
https://tromso.kommune.no/korona/regler-og-anbefalinger 

Dersom du er syk eller har symptomer skal du ikke gå skirenn eller møte på stadion. 

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.  
Skirennet arrangeres i fristil, men vil på grunn av snøforhold bli med tilpassede 
løypelengder. Rennet har vanlig klasseinndeling fra og med 11 år til og med senior.  

 
Enkeltstart – fristil 

 
1. Klasser / distanser 

 
                      Klasser                                            Distanser 

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 7,5 km  

Kvinner 19/ 20 år –damer senior 10 km  

Kvinner veteran 7,5 km  

Menn 17-18 år 7,5 km  

Menn 19/20 år – menn senior 10 km 

Menn veteran 10 km 

FH Tilpasset distanse 

 
Løypekart vil bli hengt opp ved inngang til skistadion og på oversiden av skihuset. På 
grunn av snøsituasjonen kan endringer i distanser bli aktuelt. 
 
 

2. Påmelding, startkontingent og brikkeleie 
 

Påmelding 
Den enkelte løper / klubb melder seg på online via MinIdrett: 

https://www.skiforbundet.no/troms/terminliste2/arrangement/?eid=368343 
 

https://tromso.kommune.no/korona/regler-og-anbefalinger
http://www.kskilag.net/
https://www.skiforbundet.no/troms/terminliste2/arrangement/?eid=368343


 

 

Frist 08.12.2021 kl. 2359 
Etteranmelding vil godtas frem til og med torsdag 09.12.2021, kl. 12.00 med dobbel 
startkontingent. 
 
 
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.100 for årsklasser fra 11 år- senior klasser. 
 
 

3. Sekretariat / startnummerutdeling / brikkekontroll 

 

Det blir klubbvis utdeling av startnummer i sekretariatet fra kl 0930. 

Fakturagrunnlag pr. klubb sendes klubbvis etter løpet. 
Ikke innlevert startnummer må erstattes med kr. 500 
Ikke innlevert leiebrikke vil faktureres med kr 700 
 
Alle løpere må innom brikkekontroll, denne er i startområdet på oversida av skihuset. 
De som har død brikke eller er påmeldt med feil brikkenummer må inn i sekretariatet og 
få leiebrikke/rette opp brikkenummer. 
 

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

5. Startlister/resultatlister/protester 

Startlister blir lagt ut på EQ timing fredag 10 desember. Lenke til startliste/liveresultater 
legges ut på terminlista.   
 
Resultatlister er kun elektronisk, følg samme lenke som for startliste. 
 
Protest sendes på SMS til rennleder på telefon 90030576. 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. 
 
 

6. Kafe / garderober 

Det vil ved dette rennet ikke være tilgjengelig kafe på skihuset  
Det vil ikke være garderober tilgjengelig, dog vil toaletter være tilgjengelig med jevnlig 
rengjøring ihht smittevernregler 
 
 
 



 

 

7. Parkering 
 

Parkering betales via app fra ECO Trygghet: ECO Trygghet - Apps on Google Play, se 
oppslag på parkeringsplassen. 
 
 

8. Premieutdeling / premiering 
 

Premieutdelingen vil bli direkte ved målgang og det blir 100% premiering ved dette rennet for 
alle årsklasser.  
  
Premier ettersendes ikke. 
 

9. Jury 
 

Rennleder, ass. rennleder, løypesjef og TD. 
 
 
 
 
Kontakter:     
 
Rennleder      Sekretariatsleder 
Tore Olsen      Nina Skogstad 
Tlf 90030576                                                            Tlf: 91187271              
e-post: tore.olsen@heis1.no               e-post: skogstadnina@gmail.com 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.giantleap.parko.ecotrygghet&hl=en_US&gl=US
mailto:skogstadnina@gmail.com
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