Tynset IF inviterer til
Savalenrennet
Savalen Skiarena
Søndag 14. januar 2018 kl. 12.00
RENNET GÅR I LØYPENETTET SOM SKAL
BENYTTES UNDER JR-NM 2019
Stilart
Klassisk for alle klasser
Klasser/distanser
- J/G 8-10 år
- J/G 11-12 år
- J/G 13-14 år
- J/G 15-16 år
- K 17 år og eldre
- M 17-år og eldre

1 km
2 km
3 km
5 km
5 km
10 km

TD
Harald Jordet, Tolga IL
Rennleder
Geir Schjølberg,tlf 418 53 814, e-post gschjolberg@gmail.com
Påmelding:
Påmelding via onlinetjenesten til Norges Skiforbund www.minidrett.no eller
www.sportsadmin.no, senest fredag 12.januar kl 23.59.
Elektroniske brikker av typen "emiTag", levert av Emit AS, benyttes for tidtaking. Alle
løpere fra og med 15 år henstilles om å stille med egen brikke, men det vil også være
mulig å leie brikke. Løpere under 15 år får låne brikke gratis. Løperens brikkenummer
skal fremgå av påmeldingen (for løpere med egen brikke). Forøvrig finnes all nødvendig
informasjon om løperbrikke på NSF's websider på
www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn. Leiebrikker som ikke leveres tilbake belastes
klubbene med kr 600,-.
Startkontingent
Startkontingent etter gjeldende satser for 2017-2018 sesongen faktureres klubbene i
etterkant.
- Jenter/gutter 8-16 år
kr 100,- Junior
kr 115,- Senior
kr 130,Ved avlysning på renndagen (forstås også med kvelden og natten før), på grunn av
plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold, beholder arrangør 100 % av
startkontingenten.

Lagene er ansvarlig for betalt lisensforsikring for alle løpere som har fylt 13 år.
Parkering
Ved skiarena, avgift kr 50. Betale gjerne med Vipps, kode 93746.
Salg
Salg fra kafeteria på skiarenaen. Betale gjerne med Vipps, kode 93746.
Dusj/garderobe
Savalen Kro
Premieutdeling
På skiarenaen umiddelbart etter rennet
Rennkontor
Rennkontor på arena. Startnummer hentes enkeltvis på rennkontoret senest en halv time
før start. Startnummer som ikke returneres blir fakturert med kr. 250,Kontaktperson
Geir Schjølberg, tlf: 418 53 814, e-post: gschjolberg@gmail.com
Informasjon
All aktuell informasjon vil bli lagt ut fortløpende på www.tynsetidrett.no

Generalsponsorer TIF

GRUPPESPONSORER TIF SKI

