
  

 

 

 

 

INNBYDELSE TIL RULLESKIRENN 04.09.2022 
 

 

 

 

  
 

  
 

 
 
 
 
 



Innbydelse til rulleskirenn på Storelva 
søndag 04. september 2022 

 Kvaløysletta skilag har gleden av å innby til rulleskirenn på Storelva skistadion den 
04. september 2022. Første start klokken 12.00 
 
 
COVID: Rulleskirennet gjennomføres etter Norges Skiforbunds smittevernmanual og 
i henhold til anbefalinger fra langrennskomiteen i Troms skikrets. Dersom du er syk 
eller har symptomer bør du normalt ikke gå skirenn. 
  
 
Rulleskirennet arrangeres i fristil, men vil ha tilpassede løypelengder ut fra løypens 
naturlige lengde og påmelding i min idrett. Rennet har vanlig klasseinndeling fra og 
med 13 år til og med senior veteran.  

Alle går med sine egne rulleski, disse skal ha 2er rull. Stikkprøver vil bli foretatt. 

 
 

 
Enkeltstart – fristil 

 
1. Klasser / distanser 

 
                      Klasser                                            Distanser 

Jenter / gutter 13 – 14 år 3 km- 1. runde 

Jenter / gutter 15 – 16 år 5 km- 2 runder 

Kvinner/ menn 17 – 18 år 7,5 km- 3 runder 

Kvinner/ menn 19/ 20 år  10 km- 4 runder 

Kvinner/ menn veteran 7,5 km- 3 runder 

Kvinner/  menn senior 15 km- 5 runder 

FH Tilpasset 

 
Løypekart vil bli hengt opp ved inngang til skistadion og på oversiden av skihuset.  
 
 

2. Påmelding, startkontingent og brikkeleie 
 

Påmelding 
Den enkelte løper / klubb melder seg på online via Min idrett 
Frist 30.08.2022 kl. 2359 
Etteranmelding er ikke mulig til dette rennet 
 
 
 
 

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


Startkontingent 
Barn og ungdom: 130 kr per renn 
Junior: 150 kr per renn 
Senior/veteran: 170 kr per renn 

 

Brikkeleie 

Alle løperne vil få utdelt lånebrikke som skal benyttes og leveres tilbake direkte etter målgang. 
Brikker som ikke leveres tilbake blir belastet med kostnad, 850,- i gebyr. 
 

3. Sekretariat / startnummerutdeling 

Løpere får selv utdelt startnummer i sekretariatet som vil være i skihuset, og vil bli merket- 
Storelva fra kl. 10.30. 

Fakturagrunnlag pr. klubb sendes klubbvis 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.  
 

5. Startlister/resultatlister/protester 

Startlister blir lagt ut på www.eqtiming.no senest fredag 02.09.2022. 
Startnummer leveres ut enkeltvis ved inngang til indre stadionområde.  
 
Resultatlister er kun elektronisk og tilgjengelig på eqtiming.no  
 
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 være tilgjengelig kafe på skihuset som også er utvidet siden fjorårets 
renn. 
Det vil også være garderober og toaletter tilgjengelig, inne på skihuset. 
 
 

7. Parkering 
Kvaløysletta skilag har samarbeid med Eco parkering og ved bruk av «app» Eco trygghet. 
Gjeldende parkeringsbestemmelser må overholdes. (Bestemmelser er oppslått med skilt på 
parkeringsplass.  
 
 

8. Premieutdeling  / premiering 
Premieutdelingen vil bli ved sermoni etter målgang og det blir 100% premiering til og med 16 
år, I øvrige årsklasser etter skiforbundets retningslinjer.  
  
Premier ettersendes ikke. 

http://www.eqtiming.no/


 

9. Jury 
Rennleder, ass. rennleder, løypesjef og evt. oppsatt TD. 

10. Gjennomføring 

TIDSPLAN for gjennomføring av rulleskirennet:  

10.30 Arena åpnes 
12.00 Første start, deretter 15 sek startintervall og noe opphold mellom klassene ut fra 
antall deltakere. Tidspunkt for premieutdeling annonseres underveis og vil være tilpasset 
deltakerantallet. 
  

 
 
 
Kontakter:     
 
Rennleder      Sekretariatsleder 
Tore Olsen      Nina Skogstad 
Tlf 90030576                                                            Tlf: 91187271              
e-post: tore.olsen@heis1.no               e-post: skogstadnina@gmail.com 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

«Vi skaper vinterglede» 
 

mailto:skogstadnina@gmail.com

