Folldal Idrettsforening innbyr til

Folldalssprinten langrenn
søndag 25. februar 2018
Arena/ankomst:

Stormoegga skiarena, skiltet fra fylkesvei 29/GrimsbuTuristsenter.

Start:

Kl 12.00

Klasser/distanser: Fristil alle klasser
T.o.m 12 år – intervallstart
F.o.m 13 år - fellesstart
J/G 8-10 år
J/G 11-12 år
J/G 13-14 år
J/G 15-16 år
K 17-18 år
K 19-20 år
K senior
M 17-18 år
M 19-20 år
M senior

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

Rennleder:

Kai Enget, tlf 958 20 306, kai.enget@folldal.kommune.no

TD:

Anne Berit Gjermundshaug

Rennkontor:

Rennkontoret på arena er betjent fra kl 10.00
Startnummer hentes på rennkontoret senest en halvtime før start.
Startnummer som ikke returneres blir fakturert med Kr. 250,-.

Påmelding:

Påmelding via onlinetjenesten til Norges Skiforbund
www.minidrett.no.

Påmeldingsfrist:

Torsdag 22. februar kl 23.59. Husk å påføre lisensnummer.

Etteranmelding:

Mulig så lenge det er ledige startnummer. Senest kl 10.00 på
løpsdag. Ved påmelding etter påmeldingsfristen betales dobbel
startkontingent for klasser13 år og eldre.

Startkontingent:

Startkontingent etter gjeldende satser for 2017-2018 sesongen
faktureres klubbene i etterkant.
Jenter/gutter 8-16 år
Junior
Senior

kr 100,kr 115,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.
Brikker:

Det brukes ikke brikker.

Lisens:

Lagene er ansvarlig for betalt lisens for påmeldte løpere.

Dusj/garderobe:

Servicebygget, Stormoegga Skiarena.

Premiering:

Iflg. NSF’s reglement. Premieutdeling i servicebygget rett etter
rennet. Premier ettersendes ikke.

Kontaktperson:

Kai Enget, tlf 958 20 306, kai.enget@folldal.kommune.no

Avlysning:

Hvis det er tvil f.eks i forhold til kulde, legges det ut informasjon
kl 08.00 løpsdagen på www.folldal-if.no. Det kan bli tatt en
avgjørelse tidligere hvis temperatur eller andre forhold tilsier det.
Melding blir da lagt ut på samme hjemmeside.

Kafeteria/kiosk:

Servicebygget, på skiarenaen.
Betal gjerne med Vipps, kode 110382.

Parkering:

Ved arenaen. Parkeringsavgift kr 50,-.
Betal gjerne med Vipps, kode 110382.

Informasjon:

All aktuell informasjon vil bli lagt fortløpende ut på www.folldal-if.no

Velkommen til Stormoegga Skiarena

