
Løperinformasjon
Equinor NC senior 4, 5, 6

U23 mesterskap

17-19. januar 2020

Oppdatert kl 9:00, 17.01.20



Det avholdes IKKE lagledermøte ifbm. 
NC senior på Lygna 2020.

Denne presentasjonen gir utøverne og 
støtteapparatet detaljert informasjon om 

konkurransene 

Ved spørsmål kontakt rennsekretariatet. Tlf: 951 71 110



Innhold

1. Presentasjon av arrangør

2. Presentasjon av jury

3. Konkurranseinformasjon

4. Stadioninformasjon

5. Værmelding

6. Gamle brikker som må byttes

7. Generell info fra TD

8. Generell info fra arrangør



Presentasjon av arrangør

• Rennleder: Terje Nilsen, 975 79 691 

• Ass. rennleder: Hans Jørgen Kvåle, 419 29 199

• Rennsekretær: Hanne S. Kvåle, 951 71 110

• Løypesjef: Dag Anmarkrud

• Ass. løypesjef: Morten Fosse

• Tidtager: Nils Prestkvern, nils@prestkvern.net

• Stadionsjef: Gudbrand Tingelstad

• Serviceområdet: Terje Sørbråten, 918 21 034

Finn Staff, 911 18 815

mailto:nils@prestkvern.net


Presentasjon av jury

• TD: Rune Tøllefsen, 

• Ass. TD: Geir Colbjørnsen

• Ass. TD: Jan Olav Andersen

• Rennleder: Terje Nilsen

Møteplan Jury
Torsdag 16.1 kl. 15.00

Fredag 16.1 kl. 09.00
Fredag 16.1 kl. 15.00 Oppsummering fredag, 
status for lørdag og TD rapport.

Lørdag 17.1 kl. 9.00
Lørdag 17.1 kl. 15.15 Oppsummering lørdag, 
status for lørdag og TD rapport.

Søndag 19.1 kl. 08.00
Søndag 19.1 kl. 14.00 Oppsummering søndag 
, sluttoppsummering og TD rapport.

Referat fra jurymøtene publiseres på 
hjemmesiden

https://www.skiforbundet.no/lygna/equinor-nc-senior/jury/


Startlister og seeding

Startlister tilgjengelig på rennkontoret og på hjemmesiden

Sprint – fredag: 15 sek. startintervall. Oppsett 100% etter FIS-liste

Distanserenn - lørdag og søndag: 30 sek. startintervall. Det trekkes i grupper på 25 
løpere kvinner og 45 løpere herrer etter FIS lista. De beste fra FIS-lista trekkes og 
starter sist i klassa.

Startliste fredag publiseres: 14:00 torsdag

Startliste lørdag publiseres: 17:00 torsdag

Startliste søndag publiseres: 17:00 lørdag

https://www.skiforbundet.no/lygna/equinor-nc-senior/startlister/


Program fredag 17/1

10:55 Konkurranseløypene stenger for trening. 

11:00 Første start prolog

Konkurranseløypene er stengt for trening mellom prolog og finaler

12:30 Første start finaler

14:30 Premieseremoni



Program
17/1 forts.



1,6 km, Menn

1,4 km, Kvinner



Informasjon sprint 17/1
• 15 sek startintervall i prolog. Det kjøres eget prologspor deler av traseen.
• Ingen oppvarming/skitest i konkurransetraseen etter kl. 10:55

• Under sprinten er juryen utvidet med ass. rennleder og ass. løypesjef.

• I heatene skal løperne bruke samme startnummer og tidtagerbrikke som i 
prologen. Brikken brukes for å identifisere løper. 

• Leggnummeret deles ut i startområdet før kvartfinalene og festes på utsiden av 
venstre legg.

• Det er ikke tidtaking i heatene, se heatskjema på neste side.

HUSK å levere startnummer i målområdet eller på rennkontoret 
om du ikke går videre i heatene!



Info sprint
17/1 forts.



Program lørdag 18/1

10:55 Konkurranseløypene stenges for trening.

11:00 Første start Kvinner, 10 km friteknikk, enkeltstart

13:00 Premieseremoni Kvinner og U23 mesterskap

12:30-12:55 Konkurranseløypene er åpne for trening.

12:55 Konkurranseløypene stenges for trening.

13:00 Første start Menn, 15 km friteknikk, enkeltstart

16:15 Premieseremoni Menn og U23 mesterskap



5 km blå



Program søndag 19/1

9:55 Konkurranseløypene stenger for trening. 
Det kjøres skitestspor i første motbakken ut fra stadion som kan brukes hele dagen. 

10:00 Første start Kvinner, 10 km klassisk teknikk, enkeltstart (NB: Flyttet 1 time frem)
11:45 Premieseremoni Kvinner og U23 mesterskap

11:15-11:55 Konkurranseløypene er åpne for trening.
11:55 Konkurranseløypene stenges for trening.

12:00 Første start Menn, 15 km klassisk teknikk, enkeltstart (NB: Flyttet 1 time frem)
15:00 Premieseremoni Menn og U23 mesterskap



Program søndag 19/1 - OPPDATERT

9:55 Konkurranseløypene stenger for trening. 

Det kjøres skitestspor i første motbakken ut fra stadion som kan brukes hele dagen. 

10:00 Første start Kvinner, 10 km klassisk teknikk, enkeltstart (NB: Flyttet 1 time frem)

11:45 Premieseremoni Kvinner og U23 mesterskap

11:15 Første start Menn, 15 km klassisk teknikk, enkeltstart (NB: Flyttet frem 1t 45 min)

14:15 Premieseremoni Menn og U23 mesterskap



5 km rød



Premiering

• Seniorklasser: Topp 6 i hver klasse hver dag premieres inne i Skistua. 

• U23 mesterskap: Topp 6 i hver klasse hver dag premieres inne i Skistua. 

• Deltagerpremier for hele helga til ALLE utøvere utleveres på rennkontoret.

• Premieutdeling: Ikke ski og utstyr med på premieseremoni. (FIS ICR 2.07.1.1)



Dopingkontroll

Dopingkontroll kan bli gjennomført iht. NIFs og Antidoping Norge sine regler.





Parkering

Parkering vil foregå på anviste områder på Lygna Skisenter.

Pris pr. dag kr 100,- evt. kr. 300,- for alle dager, som betales med Vipps evt. kontant til

parkeringsvakt.



Oppvarmingsløype / glitest

• Løypene kan benyttes før de stenger på konkurransedagene. Kun i fartsretning.

• Glitestområde og oppvarmingsområde ved smøreteltene, sør for stadion. Se oversiktskart og 
skilting.

• Disse løypene prepareres på samme måte og samme tidspunkt som konkurranseløypene. 

• På søndag vil det også være mulig å teste ski i egne spor i første motbakken i 
konkurransetraseen ut fra stadion og i deler av blå løype (friteknikktrasé). Se skilting.

• Fint å bruke «turløypene» for å komme seg ut langs konkurranseløypene for å heie.



Serviceområde

• Det er gjort tiltak for å sikre helse, sikkerhet og avfallshåndtering. Vi oppfordrer alle 
til å følge dette.

• Utøvere skal IKKE inn i smøreteltene. Smørene tar med ski fra smøreteltet og ut i 
skiteltet hvor utøverne kan hente de. Her finnes det godt med stativer som skiene kan 
stilles i. HUSK å merke skiene godt.

• Farlig avfall skal kastes i poser merket farlig avfall i smøreteltet.

• Det vil være vakt i serviceområdet fra kl 22:00 til 8:00.



Link yr.no

https://www.yr.no/sted/Norge/Innlandet/Gran/Lygna_skytebane/


Brikker

• Det skal kun benyttes egen EMIT tidtagerbrikke. 

• Brikken benyttes også i heatene i sprinten selv om det ikke er tidtaking. Dette for 
identifikasjon av løperne.

• Mange løpere er påmeldt med for gamle brikker. Se liste på neste side. Ta evt. kontakt 
med rennkontoret for kjøp av ny brikke/bytte.



Gamle brikker som IKKE kan benyttes
Nye brikker kan kjøpes på rennkontoret

Navn Brikkenr
Simen Andreas Sveen 3010451
Didrik Tønseth 3018082
Anne Maren Utne Belsby 3019502
Niklas Dyrhaug 3019916
Mattis Stenshagen 3266103
Petter Engdahl 3312204
Erling Pettersen Vollan 3334265
Sjur Obrestad Gabrielsen 3480373
Sigurd Arne Brones Engen 3498037
Lars Bovold 3519253
Isak Stianson Pedersen 3564945
Johanne Holsbø 3580537
Hans Bernhard Burud 3590312
Agnes Irene Longfjeld 3593340

Navn Brikkenr
Anna Svendsen 3631553
Erik Husby 3654761
Jan Thomas Jenssen 3656261
Tor-Magnus Mundal Skredegård 3656675
Stefano Zanotto 3656840
Jonas Engebret Larsen 3660842
Anniken Jørgensen 3675972
Eirik Brandsdal 3678349
Lone Johansen 3679693
Johan Hoel 3691714
Ulrik Måbø 3701786
Marte Skaanes 3708344
Mari Eide 3715208
Lars Ove Aunli 3720133



Info fra TD

• Klassisk teknikk – Ikke svingteknikk der det er satt spor. Se neste side.

• Passering – Ved passering må løper som passerer være foran omgående løperes ski. 

• Lagledere forholder seg til arrangørens anvisninger



Info fra TD
forts.



Generell info fra arrangør

• Startnummer:
• Hentes av den enkelte løper i startområdet i forkant av start.
• Løperen er ansvarlig for at startnummer leveres inn. Ved manglende 

tilbakelevering av startnummer etterfaktureres kretsen med kr 500,- pr. ikke 
tilbakelevert startnummer.

• Teknikksoner er skiltet langs løypa – se løypekart.

• Lagledere skal IKKE krysse løypene inne på arena. Bruk kulverter.

• Alle som bryter løpet – MÅ gi beskjed på rennkontor og levere startnummer.



Lykke til!


