RENNINNBYDELSE
Sesongavslutning langrenn Troms Skikrets
Storlømyra skistadion
24. april 2021
Fellesstart Fristil
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COVID-19 INFORMASJON
Bardu IL er glad for å kunne invitere til sesongavslutning i Troms skikrets.
Arrangementet forutsetter at smittesituasjonen for Covid-19 holder seg stabil i
regionen.
Rennet vil gjennomføres etter Norges Skiforbunds smittevernmanual og i henhold
til anbefalinger fra langrennskomiteen i Troms skikrets. Det betyr en rekke
tilpasninger, og det er derfor viktig at alle leser innbydelsen nøye. Arrangementet
vil gjennomføres i en kohort med maks 200 personer. Dvs at det vil være få ledere
inne i kohorten, men det vil tilrettelegges for lett adgang ut i løypene.
Arrangør holder tett dialog med smittevernlege i Bardu kommune om praktisk
gjennomføring av arrangementet.
Følg med på (www.barduil-ski.no) i dagene før rennet. Der vil all informasjon om
starttider, stadion-løsning, kohortinndeling, arenakart, løypekart, osv være
tilgjengelig.
PÅMELDING
Påmelding: www.minidrett.no.
Påmeldingsfrist: onsdag 21. april 2020 kl 23.59.
Etteranmelding er ikke mulig pga bestemmelser om kohortinndeling.
Jenter/gutter 11-16 år
Juniorer 17-20 år

kr. 130,kr. 150,-

Brikkeleie 11 - 16 år
kr. 50,Brikkeleie over 17 år
kr. 100,For løpere 13 – 20 år koster engangslisensen kr 60,-.
Løpere uten gyldig forsikring må løse engangslisens.
Tapt/ikke innlevert startnummer faktureres med kr 500,Tapt/ikke innlevert brikke faktureres med kr 600,Klubbene blir fakturert i ettertid, også for brikkeleie.
Påmelding av ledere/foreldre
Hver klubb og Troms Skikrets vil få tildelt et visst antall plasser i kohorten. Antallet
reguleres ut fra antall påmeldte og størrelsen på klubben. Dette offentliggjøres på
Bardu IL Ski sin hjemmeside, samt sendes til deltakende klubbers offisielle
mailadresse. Klubben må melde tilbake navneliste på ledere.
Kohorten vil være avsperret og det vil være vakthold. Ledere og løpere vil bli
kontrollert iht navneliste, og ledere vil få tildelt vest for ID.
Ledere/foreldre/smørere som ikke står på tilsendt liste til arrangør kommer ikke
inn på området.
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Klasser og løyper
G/J
11 - 12 år
G/J
13 - 14 år
G/J
15 - 16 år
K 17/K18/
K19-20/M 17/M18
M19-20/

Fristil
Fristil
Fristil
Fristil
Fristil
Fristil

Individuell start
Fellesstart
Fellesstart
Fellesstart
Fellesstart
Fellesstart

3 km
4 km (2 x 2 km)
7 km (5 km+2km)
10 km (2 x 5 km)
15 km (3 x 5 km)
20 km (4 x 5 km)

Løypekart vil kun være tilgjengelig på nett, men løypetraseer vil bli godt skiltet.
Det vil være det tradisjonelle løypenettet i Bardu som brukes, så de fleste vil være
godt kjent med løypene.
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FORELØPIG PROGRAM
10.30: stadion åpnes, alle løpere og ledere i kohorten kommer inn
12.00: Første start (Tentativt – endelige starttider kommer på startlista)
12:00-12:08: GJ 11-12. Siste i mål ca 12:25
12:15-12:21: GJ 13-14. Siste i mål ca 12:40
12:35-12:41: GJ 15-16. Siste i mål ca 13:05
13:00-13:10: Start MK 17-19/20
14:00- Alle løpere i mål
14:15- Premieutdeling SNN cup?
RENNKONTOR
Rennkontor: Klubbhuset Storlømyra skistadion. Åpningstider fra kl. 10.30
 Startnummer og lånebrikker deles ut klubbvis ved inngangen til stadion.
 Startlister, resultatlister, løypekart, etc vil kun være tilgjengelig digitalt på
(www.barduil-ski.no)
Evt protester må sendes skriftlig på mail til barduilski@gmail.com eller sms
97049039.
Jury: Juryen består av: TD, Rennleder og Løypesjef
PARKERING/SMØREFASILITETER
Parkering ved Storlømyra skistadion ifm. rennet. Pga. Covid-19 tilbyr ikke arrangør
smørefasiliteter.
GARDEROBER/DUSJ
Pga. Covid-19 tilbyr ikke arrangør garderobe eller dusjmuligheter
PREMIER
100% premiering. Alle klasser får lik premie ved målgang.
KAFÉ/SERVERING/TOALETTER/KLUBBHUSET
Pga. Covid-19 har arrangør ingen servering/salg av mat, drikke, kaffe, etc.
Toaletter på Skihuset vil være reservert kun for kohorten, og rengjøres både
mellom hver kohort og jevnlig gjennom dagen. Resten av Skihuset vil pga
smittevernhensyn dessverre IKKE være tilgjengelig for deltakere.
ANDRE OPPLYSNINGER
Kontakt info:
Rennleder: Erlend Kroken
Tidtakersjef: John Olav Fuglem
Sekretariat: Tove Amundsen Fuglem

Mob: 97049039
Mob: 971 45 921
Mob: 48 27 29 40
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