
 

 

INNBYDELSE TIL SKIRENN PÅ 

STORELVA SKISTADION 

SØNDAG 11. DESEMBER 2022 

 



Velkommen til skirenn på Storelva 

skistadion på Kvaløysletta                       

11. desember 2022 
 

Kvaløysletta skilag inviterer til skirenn på Storelva skistadion på Kvaløysletta søndag 11. 

desember 2022. 

 

Skirennet arrangeres i fristil med individuell start for alle klasser. Barneskirennet 

gjennomføres med fellesstart. 

 

Det er gratis påmelding for alle deltakere. 

 

Klasser og distanser: 

 

G/J Barneskirenn for 0 - 7 år  1 runde Fellesstart 
G/J 8 - 10 år  1 runde Intervall start 
G/J 11 - 12 år  2 runder Intervall start 
G/J 13 – 14 år  3 runder Intervall start 
G/J 15 – 16 år  5 runder Intervall start 
Kvinner 17, 18, 19, 20, senior, veteran  10 runder Intervall start 
Menn 17, 18, 19, 20, senior, veteran  10 runder  Intervall start 

 
 

Løyper og runder 

På grunn av begrenset snømengde, benyttes en runde på ca. 800 meter av rulleskiløypa 

hvor det er lagt kunstsnø. Distansen måles i antall runder. NB. Vi tar forbehold om at 

distansene kan bli endret dersom snøforholdene endrer seg i fram til renndagen. Det 

vil i så fall bli hengt opp informasjon om dette på skihuset rennedagen. 

 

Det er løpers ansvar å telle antall runder. Vi anbefaler at alle får hjelp av en foreldre eller en 

annen person til å følge med og telle runder. Om noen barn ikke har med foreldre eller andre 

som kan følge med, gi beskjed om til rennledelse/rennkontor, så kan hjelpe til med å finne 

noen. 

 

Informasjon 

Organisering av start vil være avhengig av antall deltakere. Startlister og resultatlister vil 

være tilgjengelig på EQ timing og hengt opp på veggen. 

 

 

Generell informasjon om arrangementet 
 

Arena Storelva skistadion på Kvaløysletta 
 

Rennkontor Rennkontoret er på skihuset på skistadion. Åpner kl. 1000. 
 

Garderober Garderobene på skihuset vil være åpen og kan benyttes som normalt.  



 

Toaletter Toalettene på skihuset vil være åpen. 
 

Kafe Det vil være åpen kafe på skihuset. 
 

Premiering 
 

100% premiering. For barneskirennet deles premien ut ved målgang. For 
klubbrenn blir det felles premieutdeling etter siste løper er kommet i mål.  
 

Startnummer 
 

Startnummer utdeles enkeltvis på rennkontor. 
 
Ikke innleverte startnummer må erstattes med kr. 500 
 

Brikker 
 

Lånebrikke til alle. Gratis. 
 
Mistet brikke må erstattes med kr. 820,- 
 

Lisens Lisens er ikke påkrevd da dette er et treningsrenn 
 

Løyper 
 

Vi benytter en runde på ca. 800 meter av rulleskiløypa hvor det er lagt 
kunstsnø. Distansen måles i antall runder. Dette kan bli endret på 
dersom snøforholdene endres fram til renndagen. 
 

Påmelding Gratis påmelding for alle deltakere. 
 
Online påmelding gjennom Min idrett eller via terminlisten  
 
Frist: Fredag 9 desember kl. 23.59 
 
Spørsmål som gjelder påmelding og tidtaking: tid@kskilag.net 
 
Barneskirenn 0-7 år: Påmelding på rennkontor kl. 1000-1045 på 
renndagen. 
 

Smøring 
 

Smøring foregår utendørs på skistadion 

Parkering Parkering ved skistadion. Betaling må utføres via appen ECO Trygghet: 
ECO Trygghet – Apps on Google Play. Se oppslag på 
parkeringsplassen. 
 
 

Rennledelse 
 

Hugo Martinsen, tlf: 95820254, e-post: martinsen.hugo@gmail.com 
 

Rennkontor 
 

Nina Skogstad, tlf. 91187271, e-post: skogstadnina@gmail.com 
 

Betaling 
 

Gratis å delta  

 

 

Foreløpig tidsprogram for renndagen: 

1000 Stadion og rennkontor åpner 
1045 Frist for påmelding til barneskirenn 
1100 Start barneskirenn, fellesstart 
1130 Første start klubbskirenn 

 

https://minidrett.nif.no/Event/Index/371496#371496-011
https://www.skiforbundet.no/troms/terminliste2/arrangement/?eid=371496
mailto:tid@kskilag.net
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.giantleap.parko.ecotrygghet&hl=en_US&gl=US
mailto:martinsen.hugo@gmail.com
mailto:skogstadnina@gmail.com


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


