
Online påmelding innen 24.01.23 klokka 23.59 
Påmelding i Min Idrett. 
Påmelding: [Dag 1]   [Dag 2]   [Sonerenn]
Påmelding sonerennet på rennkontoret innen 14.00

Påmelding

Startkontingent
Rennet følger Norges Skiforbund sine satser. 
Barnerennet er gratis. Faktura ettersendes klubbene.  

Lagleder er ansvarlig for at deltakere som har fylt 13 
år har gyldig lisens. Engangslisens kan registreres og 
betales med vipps. Se skiforbundet.no. 

Lisens
Felles smøreteam
Det blir felles smøreteam til FM med smøresjef Svein 
Reiersen. Alle deltakende klubber må melde inn 
1 smører pr. 4 deltakere til smøreteamet innen fredag 20. 
januar. Meldes til: svein.reiersen@harila.no 
Varsle Svein også om din klubb ikke kan stille med smører.  
 
Svein informerer hva som skal være gjort med skiene på 
forhånd og hvilket utstyr klubbene må medbringe. (smøre-
bord/profil, batteridrill)  

Alle som skal være smørere må ha egen godkjent 
maske. FM er et helt fluorfritt arrangement for alle utøvere. 
Les mer om smøreordningen på skikretsens nettside.

Hammerfest Skiklubb har gleden av å invitere til 
finnmarksmesterskapet på ski 2023 i Reindalen 
skianlegg i Hammerfest.

Klasser og lengder 
Finnmarksmesterskapet søndag

M 17 - 18 år:
M 19 - 20 år:
M senior: 
M veteran 
Tilrettelagt M 
Tilrettelagt K

15 km
20 km
30 km
20 km
Tilpasset
Tilpasset

G/J 13 - 14 år:
G/J 15 år
J 16 år
G 16 år:
K 17 - 18 år:
K 19 - 20 år:
K senior:
K veteran

3,75 km
5 km
5 km
7,5 km
10 km
15 km
15 km
10 km

Lørdag 28. januar: sprint klassisk
   Søndag 29. januar: distanse fristil

Fredag
20:00

 
Lørdag

10:00
10:30
11:00
14:30
17:00

Søndag
10:00

Rennleder
Thomas Darell
997 01 454
thomas.e.darell@gmail.com

Velkommen til
FINNMARKSMESTERSKAPET 2023

Sted: Reindalen skianlegg

Lagledermøte på Reindalen skole 
(Mulig å delta digitalt på Teams)

Prolog 13-16 år inkl tilrettelagt klasse
Prolog Junior og senior
Finaler
Sonerenn 6-12 år – Fristil langrennscross 
Bankett med premieutdeling Reindalen skole

Fellesstart fristil lange distanser

Program

Startnummer for søndagens renn kan hentes på 
rennkontoret søndag morgen fra kl. 09.00.
  
Startnummer hentes enkeltvis på rennkontoret på 
skiklubbhuset. Ikke innleverte startnummer belastes 
klubben med kr. 300,-.

Det vil bli benyttet Emit-system for tidtaking, så de 
som har egne brikker må ta med.

Startnummer og tidtaking

https://www.skiforbundet.no/finnmark/terminliste/arrangement/?eid=371116
https://www.skiforbundet.no/finnmark/terminliste/arrangement/?eid=371117
https://www.skiforbundet.no/finnmark/terminliste/arrangement/?eid=371697
https://www.skiforbundet.no/fagportal/skilisens/
mailto:svein.reiersen%40harila.no?subject=
https://www.skiforbundet.no/finnmark/nyhetsarkiv/2023/1/felles-smoreopplegg-under-fm/
mailto:thomas.e.darell%40gmail.com?subject=


Garderober på Reindalen skole.
Garderober

Åpen kafé på Reindalen skole under rennene.
Kafé og servering

Lørdag:
Premieutdeling på bankett på Reindalen skole kl. 17:00.

Søndag: 
Premieutdeling på kafeen på Reindalen skole etter 
rennslutt.

Premieutdeling

Vi tilbyr overnatting på Reindalen skole.  
Overnatting på skole tilbys fra fredag - søndag  
Innlosjering etter klokken 16:00 på fredag. 

Alle lag som overnatter på skole, får anledning til 
å kjøpe matpakke som inneholder følgende: 
Kveldsmat: fredag og lørdag 
Middag: tacobuffet under banketten lørdag
Frokost: Lørdag og søndag
 
Mat i kafeen: 
Det vil være mulighet for å kjøpe middagsmat levert av 
Bæivi AS lørdag i kafeen og under banketten.  
Søndag vil skiklubben tilby en lunsjrett i kafeen.
 
Bankett
Under lørdagens bankett serveres tacobuffet, pris 150,- pr. 
person. De som har bestilt overnatting med matpakke er 
dette inkludert.

Pris for overnatting skole + matpakke fredag-søndag: 750,- 
pr. person inkludert middag bankett lørdag.

Pris for overnatting skole + matpakke lørdag-søndag: 500,- 
pr. person inkludert middag bankett lørdag.

Påmelding overnatting og bespisning gjøres samlet klub-
bvis til: styremedlem3.hammerfestsk@klubbkontor.no
Frist: innen søndag 22.01.2023.

Innkvartering og bespisning

Hammerfest Skiklubb har to avtalehoteller under KM. 
Dere vil få FM-tilbud hos de ved å oppgi bookingkode 
“FM2023”

Arctic Sea Hotel
Dobbeltrom inkl. frokost: 1200,- pr. natt
Sea lodge superior eller Sea lodge Deluxe: 2195,- pr. natt 
(beregnet for 4 personer)
Hjemmeside: https://arcticseahotel.no/

Camp Skytterhuset
Priser er pr. natt inkl. frokost og mva.
Enkeltrom 480,-
Dobbeltrom 680,-
Leilighet (2 soverom, 32kvm) for opptil 3 personer 830,- 
uten frokost, med eget kjøkken, mulighet for  
selvhushold. Gratis parkering

Hjemmeside: https://www.skytterhuset.no/
Bestillinger sendes til post@campskytterhuset.no
Merkes: FM2023

Annen overnatting

Rennkontor: Skiklubbhuset Reindalen skianlegg
Lørdag fra kl. 09:00 til rennslutt lørdag
Søndag fra kl. 09:00 til arrangementets slutt
TD: Hans Henrik Kristiansen

Vi ønsker alle løpere, trenere og foreldre/foresatte 
hjertelig velkomne til spennende dager i Hammerfest!

Med beste skihilsen
Tom Eirik Lysmen Jakobsen
Leder i Hammerfest skiklubb

Organisasjon
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