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Nordre Eidsvoll IL – Ski – og aktivitetsgruppa  

har gleden av å invitere til   

Mistbergrennet, Søndag 31.Januar 2016. Første start kl. 11.00 

                          

Rennet går i klassisk stil i en variert trasè ved foten av Mistberget på Minnesund.  

Rennet inngår i SpareBank 1-cup for 13- og 14-åringer. For øvrig kretsrenn 

Påmelding 

Online påmelding via NSFs terminliste, klikk her, innen tirsdag 26.januar 2016 (kl.23:59). 

(www.skiforbundet.no).  Pass på å melde i riktig årsklasse og legg inn brikkenummer for de 

som har egen brikke. 

For ytterligere informasjon se rennets hjemmeside 

Husk NSFs obligatoriske skiforsikring for løper fra fylte 13år. 

Etteranmelding 
Etteranmelding frem til torsdag 28.januar 2016 (kl.20.00). Det beregnes dobbel 
startkontingent (minus deltageravgiftsdelen 20,-) ved etteranmelding for løpere i klasse 13 år 
(2003) og eldre. 
  

Startkontingent 

Jenter/Gutter t.o.m 16år kr. 100,- 

Junior  17-20år kr. 115,- 

Senior    kr. 130,- 

Løpere 11 år (født i 2005) og eldre, som eier egen brikke, benytter denne. Dersom de møter 

til start uten å ha med brikken eller ikke eier egen brikke, må brikke leies for kr. 50 for 11-

16år og kr.75 for junior og senior. 

Løpere 10 år (født 2006) og yngre må leie brikke for kr. 20,-. 

Tapt eller ikke innlevert brikke må erstattes. 

Ved evt flytting (i tid) av arrangementet vil ikke startkontingent bli refundert for påmeldte 

løpere som ikke har anledning til å starte påevt  ny dato for arrangementet. 

Faktura for startkontingent blir ettersendt den enkelte klubb.  
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Startnummer 

Hentes lagvis på skistadion fra kl. 09.00 

Start og Mål 

Rennet arrangeres ved Minnesund Skistadion. 

Ligger ved gamle Stensby Sykehus. For veibeskrivelse se her 

Klasser/Distanser 

Gutter 8år: 1 km Jenter 8 år 1 km 

Gutter 9 år 1 km Jenter 9 år 1 km 

Gutter 10 år 1 km Jenter 10 år  1 km 

Gutter 11 år 2 km Jenter 11 år 2km 

Gutter 12 år  2 km Jenter 12 år 2 km 

Gutter 13 år 3 km Jenter 13 år 3 km 

Gutter 14 år 3 km Jenter 14 år 3 km 

Gutter 15 år  5 km Jenter 15 år 5 km 

Gutter 16 år  5 km Jenter 16 år 5 km 

Menn 17 år 10 km Kvinner 17 år 5 km 

Menn 18 år 10 km Kvinner 18 år 5 km 

Menn 19/20 år  10 km Kvinner 19/20 år 5 km 

Menn senior 10 km Kvinner senior 5 km 

Løype/Løypekart 

Mer informasjon om løypa kan dere finne her 

Det er ingen reservearena. 

Premiering 

100% premiering i klassene 8-16 år. 

Øvrige klasser 1/3 av påmeldte. 

Premieutdeling 

Ved stadion ca. 45 min etter resultatlister foreligger. 

Start og resultatlister 

Startlister legges ut etter trekning. Resultatlister legges ut omgående etter rennet. 

Følg med på hjemmesiden eller på vår Facebook- side. 
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Parkering 

Parkering inkl program kr. 50,- ved anviste områder ved stadion. Gode parkeringsmuligheter nær 

stadion. 

Garderobe/Dusj 

Etter rennet vil det være mulighet for garderobe og dusj ved nye Langset Skole. Skolen ligger 2-3 

kilometer fra stadion. Kjøreanvisning mellom stadion og skolen finner dere her. Det vil også være 

informasjon på stadion om dette. 

Kontaktperson 

Rennleder: Oddbjørn Skovseth Tlf: 90 61 06 01          Epost: oddbjorn.skovseth@svendby.no 

 

NEILS hovedsponsorer: 

 

 

 

Følg oss på Facebook 

 

 


