RENNINNBYDELSE
SAVALENRENNET / SJUSJØCUP NR 5
Savalen Skiarena, 3. februar 2019
Rennet er også
generalprøve til
JR-NM 2019!

ARRANGØRER
Alvdal IL, Fåset IL og Tynset IF

RENNPROGRAM
Intervallstart, klassisk stil
Første start kl 11.00
Klasse
Gutter 8 år
Gutter 9 år
Gutter 10 år
Gutter 11 år
Gutter 12 år
Gutter 13 år
Gutter 14 år
Gutter 15 år
Gutter 16 år
Gutter 17 år
Gutter 18 år
Gutter 19-20 år
Menn senior
Menn FH

Lengde
1 km
1 km
1 km
2 km
2 km
3 km
3 km
5 km
5 km
10 km (1 x 10)
10 km (1 x 10)
10 km (1 x 10)
10 km (1 x 10)
1 km (kan tilpasses)

Startordning: 15 sek enkeltstart
For klasse 13 år og eldre teller rennet i Sjusjøcup.

Klasse
Jenter 8 år
Jenter 9 år
Jenter 10 år
Jenter 11 år
Jenter 12 år
Jenter 13 år
Jenter 14 år
Jenter 15 år
Jenter 16 år
Jenter 17 år
Jenter 18 år
Jenter 19-20 år
Damer senior
Damer FH

Lengde
1 km
1 km
1 km
2 km
2 km
3 km
3 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
1 km (kan tilpasses)

PÅMELDING / BRIKKER / LISENS

All påmelding gjøres online via minidrett.no. Det er ønskelig at løpere 13 år og eldre stiller
med egen brikke og registrerer denne ved påmeldingen. Det vil likevel være mulig å leie
brikke for rennet. Prisen for dette er kr 100,- pr. utøver (over 13år). Utøveren er selv
ansvarlig for at leiebrikken blir innlevert før hjemreise. Leiebrikker som ikke returneres vil bli
belastet med kr. 750,-.
Påmeldingsfrist er onsdag 30. januar 2019 kl 23.59.

Etter påmeldingsfristens utløp vil påmeldingslistene bli lagt ut på
www.skiforbundet.no/savalen for kontroll. Korrigeringer må snarest meldes oss og gjøres
ved å registrere en henvendelse på https://smevold.com/helpdesk. Alternativt kan det
sendes en e-post til jrnm-2019@smevold.com. Startlister blir lagt ut på arrangørens hjemmeside
umiddelbart etter trekking.
Etteranmelding godtas inntil en time før første start, mot dobbel startkontingent.
Startkontinget:
8 – 16 år:
kr 100,- pr deltager
17 – 20 år:
kr 115,- pr deltaker
Senior:
kr 130,- pr deltaker
Ved avlysning av renn før renndagen kan arrangør beholde inntil 50 % av startkontingenten til
dekning av påløpte utgifter. Ved avlysning renndagen kan arrangøren beholde inntil 100 % av
startkontingenten.
Startkontingent faktureres løperens klubb i etterkant, Direkte online betaling benyttes ikke.
Skilisens:
Løpere fylt 13 år må ha gyldig lisens/forsikring. Løpere uten gyldig skilisens (sesonglisens) må

løse engangslisens. Pris for engangslisens er: kr. 60,- pr. utøver.
STARTNUMMER

NB! Startnummer hentes av den enkelte løper inne i startområdet rett før start. Løpere bes
derfor beregne god tid ved start. Ikke innleverte startnummer som er blitt hentet ut,
belastet løpers klubb med kr 300,- pr. nummer.
RENNKONTOR
Rennkontor på skiarenaen, åpent fra kl 9.00.
Salg
Salg fra kafeteria på skiarenaen. Betale gjerne med Vipps

LAGLEDERMØTE
Savalen Skiarena, kl 10.00.

#544127.

KART
For løypeprofiler og løypekart, se www.skiforbundet.no/savalen
PREMIERING
Premieutdeling avholdes på Savalen Skiarena umiddelbart etter rennet. Full premiering i
aldersklassene 8-14 år, 50 % i klasse 15-16 år og 1/3 premiering i øvrige klasser. Ingen ettersending
av premier.
RESULTATLISTER
Resultatlister vil fortløpende bli publisert på vår hjemmeside www.skifobundet.no/savalen
PARKERING
Parkering i umiddelbar nærhet til Savalen skiarena.
Avgift kr 50. Minibuss kr 100 og buss over 16 seter kr 200. Betal gjerne med Vipps #544127.
GARDEROBER
Savalkroa, rett ved stadion.
INNKVARTERING
Ta kontakt med Savalen Booking:




www.savalen.no
Tlf 62 47 17 17
post@savalen.no

TD
Ola Henning Håkonsen og Morten Sundal
KONTAKT / INFO
Geir Schjølberg, rennleder:



e-post: gschjolberg@gmail.com
Tlf 418 53 814

Alvdal IL, Fåset IL og Tynset IF ønsker alle hjertelig
velkommen til skirenn på Savalen!

