
   
 

Nes Skianlegg og Nes Ski 
ønsker velkommen til 

KM sprint fristil 
Lørdag 16.januar 2016 i Nes Skianlegg 

 
KM 13 år og eldre 

Kretsrenn 8-12 år fristil 
 
 
Første start kl. 0900. Detaljert tidsplan vil bli publisert på nesskianlegg.no senest 14. januar. 
Tidsplanen kan bli justert i løpet av renndagen, det er derfor viktig å følge med på 
informasjon som gis av speaker på stadion. 
Endelig løypekart vil være klart senest 14. januar. 
Konkurranseløypene vil ikke være åpne for testing/oppvarming på renndagen. Eget 
område for skitesting og oppvarming sør for stadion og konkurranseløypene. 
De 30 beste fra prologen går videre til 5 kvartfinaler, nr. 1 og nr. 2 fra hvert kvartfinale heat 
til semifinaler. De tre beste i hver semifinale går til finale. De på plassering 31+ fra prologen, 
går i plasseringsheat. Hvert av heatene vil ha seks startende. 
 
Påmelding: Elektronisk påmelding via NSFs terminliste på www.skiforbundet.no eller 
direkte via Min Idrett, innen 8. januar kl. 23.59. 
 
Etteranmelding: Til Erland Skogli (se info. under). 
Etteranmelding på rennkontor i Nes Skianlegg renndagen inntil kl.0800. Det beregnes dobbel 
startkontingent ved etteranmelding. 
Spørsmål vedrørende påmelding: Erland Skogli: 918 68 016, erlandskogli@hotmail.com 
 
Brikker: Løpere 11 år og eldre skal bruke egne brikker. Brikkenummer må oppgis i 
påmeldingen. 
De som eventuelt ikke har egne brikker kan leie i sekretariatet for kr. 50,-. 
Løpere fra 8-10 år skal bruke brikke fra arrangør uten ekstra kostnad. Brikke blir 
utdelt ved brikkekontroll-telt utenfor rennkontor. Ikke innlevert brikke etter målgang må 
erstattes til selvkost. 
 
Startkontingent: Startkontingent etter Norges Skiforbunds satser. 
 
Startlisens: Klubbene er ansvarlig for gyldige lisenser for løpere fra og med fylte 13 år. 
 
Rennkontor: Nes Skianlegg fra kl. 07:00 på renndagen. 
 
Garderober: Det er ikke dusjmulighet i Nes Skianlegg 
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Kafé og kiosk: Kafé vil være åpen fra kl.08:00 i Nes Skianlegg. Kontant salg, ikke 
bankterminal. 
 
Startnummer: Hentes klubbvis på rennkontoret renndagen. Kvitteres ut av klubbansvarlig. 
Ikke innlevert startnummer må erstattes med kr. 250,- av den enkelte løper. 
 
Premiering:  
Sonerenn: 

8-10 år 100% premiering ved målgang. 

11-12 år rangering og 100% premiering. I hallen 20 min etter at siste løper er i mål. 

KM: 

13 år og eldre blir det premieutdeling i hallen ca 20 min etter klassens finaleheat er i mål. 

De 6 første ropes opp for tildeling av premie. Resterende henter premie ved eget bord i hallen. 
Uavhentede premier ettersendes ikke. Premiering iht. Norges Skiforbunds reglement.   

 
Veibeskrivelse:  www.nesskianlegg.no  
 
Parkering: Kr. 50,- på anviste områder. Husk kontant betaling ! 
 
Spørsmål om rennet: Rennleder Amund Vandsemb, 99565414, 
amund.vandsemb@nannestad.vgs.no  Erland Skogli 91868016, erlandskogli@hotmail.com 

 

Velkommen til Nes Skianlegg ! 
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