
Innbydelse til Hemsedal rulleskifestival 6-8. juli  

 

Da har Hemsedal Rulleski den glede av å invitere til denne nyetablerte rulleski-konkurransen i 
Hemsedal. I år som i fjor vil vi komme med flere forbedringer av både traseer og det 
generelle opplegget rundt dette rulleski-eventet. Nytt for året er at det vil satset bredere enn 
noen gang før. Vi ønsker å arrangere et flott arrangement der hvor skiløperne står i sentrum, 
men skal også være innbydende for småbarnsfamilier som har lyst til å prøve seg rulleski/se 
på. Det vil også bli opprettet en mosjons-klasse.  

Inneholder i grove trekk 3 rulleskikonkurranser der hvor alle konkurransene teller i 
sammendraget som gir utgangspunktet til jaktstarten. Her så legges sammenlagttiden 
sammen, fratrukket eventuelle opptjene bonussekunder. Vi åpner opp for å delta på 
enkeltrenn.  

All informasjon vil også bli å finne på vår hjemmeside www.hemsedalrulleskifestival.no 

  

Rennprogram: 
 
Fredag 6. juli  
Kl. 16.00 Startnummer og testski kan hentes 
Kl. 17.00 Sprint prolog fri teknikk, kvinner 
Kl. 17.15 Sprint prolog fri teknikk, menn 
Kl. 17.45 Finaler, kvinner 
Kl. 18.00 Finaler, menn 
Ca. Kl. 20.00 Premieutdeling kvinner og menn  
 
Lørdag 7. juli 
Kl. 10.00 Rennkontoret åpner, testski kan hentes for barn 
Kl. 11.00 Langrennscross fri teknikk, barn 11-16 år. Vi åpner opp for at 8-10 åringer får prøve 
rulleski 
Kl. 13.00 Menn/Kvinner 20km klassisk fellesstart 
Ca. Kl 15.00 Premieutdeling kvinner og menn 
 
Søndag 8. juli 
Kl. 09.45 Startnummer og testski kan hentes 
Kl. 10.45 Mosjonistklasse (Kvinner/Menn) 5km, fellesstart klassisk 
Kl. 11.00 Kvinner junior 9km, jaktstart fri teknikk 
Kl. 11.10 Kvinner senior 9km, jaktstart fri teknikk 
Kl. 11.20 Menn junior 9km, jaktstart fri teknikk 
Kl. 11.30 Menn senior 9km, jaktstart fri teknikk 
Ca. Kl 13.00 Premieutdeling kvinner og menn 
 
Program med starttidspunkt legges ut på vår hjemmeside når påmeldingsfristen er ute. 

http://www.hemsedalrulleskifestival.no/


 

Påmelding 

All påmelding gjøres online via www.minidrett.no.  
Påmeldingsfrist er onsdag 4. juli kl.23.59. 

 

Etteranmelding 
 
Det er fullt mulig å etteranmelde seg, men det vil medføre dobbel startkontigent. Pass derfor 
på å rekke den satte påmeldingsfristen. Send i så fall en e-post til 
post@hemsedalrulleskifestival.no  
 
 

Skilisens 
 
Løpere uten gyldig skilisens må evt løse engangslisens for hver start. Engangslisens koster kr 
60,- for løpere tom 25 år og kr 150,- for løpere 26 år og eldre. 
  

Startkontigent 
 
I følge rennreglementet skal startkontigenten følge påmeldingen.  
Det betyr at påmeldingen ikke er gyldig før startkontigenten er betalt. 
 

• Sprint og jaktstart, junior kr. 115,- per løper 

• Sprint og jaktstart, senior kr. 130,- per løper 

• 12/20km fellesstart, junior og senior kr. 200,- per løper 
 
Startkontigenten innbetales ved påmelding i MinIdrett. 

 

Rennkontor 

Rennkontoret vil befinne seg på stadion.  

Her deles det ut startnummer/testski som skal brukes. Det vil også bistås hvis det er noen 

spørsmål rundt arrangementet.   

 

Startlister 
 
Offisielle startlister legges ut på www.hemsedalrulleskifestival.no  
 

Brikker 

http://www.minidrett.no/
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Vi bruker EMIT tidtaker system. Husk å ta med egen brikke! 
Brikke kan leies hos arrangør ved henvendelse på rennkontoret. 
Gebyr kr 100,- pr. dag.  

 

Løypekart/Løypeprofil 
 
Løypekart/Løypeprofil finnes på www.hemsedalrulleskifestival.no 

 

Utstyr 
 
Arrangøren stiller med test-ski inntil kapasiteten ikke strekker lenger. Vi håper å ha nok 
rulleski til alle, men ta et lite forbehold her. Vi oppfordrer dermed alle løpere til å ha med 
egne rulleski med standard hjul (2’er). Alle (!) løpere skal benytte seg av testskiene hvis dem 
ikke får beskjed om noe annet, avvik fra dette vil medføre diskvalifikasjon. NB: Hvis noen 
ønsker salmon-bindinger på skiene så må vi ha beskjed om dette på forhånd (se e-post)  
 
Det er påbudt å bruke hjelm og briller.  
 

Reglement 
 
Dette regnes som en «mini-tour», og vi vil dermed ha bonussekunder og muligens 
spurtpriser. Utregningen av dette blir å finne på www.hemsedalrulleskifestival.no 
 

Drikkestasjon 
 
Arrangøren vil ha en drikkestasjon på fellesstarten.  
 

Premiering  
 
1/3 premiering, samt fine uttrekkspremier.  
 
De tre beste løperne sammenlagt hos hvert kjønn vil vinne flotte idrettsstipender fra 
Sparebank1. Her er toppremien kr. 2000,- hos hvert kjønn.  
 
Premieutdeling vil foregå i rulleskiløypa (ved rennkontoret) på fre+lør.  

På søndag vil det bli premieutdeling oppe ved målgang, på Skarsnuten hotell.   
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Garderober 

Det vil være tilgang til garderober ikke langt unna stadion på fre+lør. 

Løperne vil bli transportert ca.500m til garderobe ved målgang på søndag.  

 

Kafe/Kiosk 
 
Det vil bli salg av diverse mat og drikke i teltet alle dager. På avslutningsdagen så vil 

Skarsnuten Hotell stille med enkel servering. Betaling med Vipps eller evt Kontanter i teltet, 

bankkort/kontant på avslutningsdagen.  

 

Resultatlister 
 
Resultatlister vil bli lagt ut på arrangørens hjemmeside: www.hemsedalrulleskifestival.no, 
samt at de blir å finne på rennkontoret.  
 

Jury 
 
TD. 
 
 

Kontaktpersoner 
 
 
 

FUNKSJON NAVN TELEFON Email 

Rennleder Trym Halbjørhus 955 24 535 trym.hf@hotmail.com 

Hoved-komite 
Leder 

Petter Owesen 916 73 909 petterowesen@hotmail.com 

TD Gabriel 
Johannessen 

916 66 999 gabrieljohannessen@hotmail.com 
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