
 

Innbydelse kveldsrenn 

Onsdag 4. februar 2015 

 Sprint for alle klasser 

Øvelser Kretsrenn sprint 

Påmelding  

Innen mandag 2.2 2015 kl 23:59 via Min idrett.  

Kontrollér at brikkenummeret er korrekt.  
Etteranmelding: 
Kan gjøres mot dobbel startkontingent så lenge vi har ledige 
startnummer. 

 
Påmeldingsansvarlig: Torgrim Sund – torgrim.sund@hint.no – mobil  95 
36 22 29. 
 
Det vil bli benyttet Emit brikkesystem i alle klasser. T.o.m. klasse 12 år 

vil det bli etterfakturert en brikkeleie på kr 25,- for de som ikke har 

egen brikke. F.o.m. 13 år kr 50,-. Manglende brikke på start kan leies for 

kr. 200.  

Manglende innlevering av brikke og startnummer faktureres med kr 

700,- 

Gi beskjed ved å sende en e-post til påmeldingsansvarlig hvis noen 

bruker samme gevær 

Rennledelse 
Rennleder: Per Ola Wæge  mob. 95 06 88 30, e-post per.waege@nte.no    
TD:             Tor Ove Hallem mob. 90 98 18 70 e-post: torove@vktv.no  

 

Klasser 

 

Sprint:  
 Nybegynner J/G 11 over m/støtte og stor blink 
 Nybegynner J/G 13 over m/støtte og liten blink  
 J/G 11, 12, 13, 14, 15, 16 år 

 K/M 17, 18, 19, 20-21, Senior. 

 
Steinkjer Skiklubb stiller med anlegg. Det er ikke tillatt med egne anlegg. 
 

Startkontingent Senior: kr 150,- Junior: kr 120,- Rekrutt: kr 100,- 

Startkontingent og leie av brikke faktureres klubbene i etterkant 

Dobbel startkontingent ved etteranmelding. Lagene er selv ansvarlige for at 

løperne har betalt lisens. Engangslisens kr 50,- betales på rennkontor. 

Rennkontor Steinkjer Skistadion, Skiskytterhuset 

Premiering Steinkjer skistadion, fortløpende. Premiering etter NSSF´s reglement.   

Garderobe/dusj Steinkjer Skistadion, nedre klubbhus  

Kiosk Steinkjer Skistadion, på arena 

Startnummer Lagvis henting på rennkontoret senest en time før start.  

Løpere er selv ansvarlig for å returnere start nr. og lånte brikker. 

Ikke innlevert brikke eller start nr. faktureres med kr. 700,-. 

Startlisens Lagene er ansvarlige for at løperne har betalt startlisens. 

Parkering Kr 50,-. Det blir ikke delt ut startlister. 

https://minidrett.nif.no/
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Innskyting  Innskyting fra kl 17.45-18.30 for alle klasser.  
 
Kan bli justert når vi ser påmelding 

NB! Visitasjon og registrering etter endt innskyting for alle utøvere i 
junior og seniorklassene.  

Første start 
Første start kl 18.45  
Tidspunkt kan bli justert når vi ser endelig påmelding. 

Løyper/løypelengder
/ 

innskytingsplan 
 

Legges ut på hjemmesida til Steinkjer Skiklubb http://www.steinkjer-

skiklubb.no/ 

Resultatlister Offisielle resultatlister vil bli lagt ut på vår hjemmeside etter løpet. 

Endringer: Eventuelle endringer i programmet bekjentgjøres på vår hjemmeside. 
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