
Velkommen til Polarrennet fredag 17. februar i klassisk 
fellesstart. Intervallstart fra 8 år til 12 år. Lørdag 18. februar 
inviteres det til Polarcrossen. Det blir langrennscross i fristil og 
arrangeres som en prolog til sprintrenn, og deretter semifina-
ler og finaler. Alle får gå tre renn på lørdag.
Vi arrangerer også barneskirenn for dem under 8 år.

Klasser og klasseinndeling
Klassisk fellesstart fredag. Intervallstart for klasser 
under 12 år.  Se klasseinndeling og løypelengder i Min 
Idrett. 
Lørdag langresscross fristil. Sprintprologen settes opp 
som skicross. Deretter semifinaler, og til slutt 
A og B-finale satt opp etter semifinalene. 
Dermed får alle gå tre etapper lørdag. 
Se klasseinndeling og lengder i Min Idrett.

Garderober og kafé
Garderober på Samfunnshuset begge dager. 

Smørestøtte
Kurt Magne Bernhardsen, tlf. 951 10 566

Organisasjon
Rennkontor: IL Polarstjernens klubbhus
Løypesjef: Svein Reiersen

Overnatting
Jakobselvkaia ved Bjørn Gunnar Johnsen, 
tlf: 481 82 381
Vestre Jakobselv Camping, tlf: 976 63 652
Varangertunet AS, tlf: 913 65 856

Fredag 17. februar klokka 18:00
Lørdag 18. februar klokka 11:00 

Arena: Polarsletta stadion, Vestre Jakobselv

Rennleder:
Hans Henrik Kristiansen
922 66 997
hk2@masternes.no

Velkommen til
Polarrennet og Polarcrossen 

Vestre Jakobselv
skirenn Øst-Finnmark 

Påmelding
Online påmelding i Min Idrett innen onsdag 
8. februar 2023 klokka 23.59.  
Rennet følger Norges Skiforbund sine satser. 
Deltakelse faktureres klubbvis i etterkant av rennet.
[Påmelding lørdag]      [Påmelding søndag]

Lisens
Lagleder er ansvarlig for at deltakere som har fylt 13 
år har gyldig lisens. Engangslisens kan registreres og 
betales med vipps. Se skiforbundet.no. 
 
Premieutdeling og SNN-cup
Full premiering på alle renn. SNN poeng på vanlig måte. 
På Samfunnshuset i Vestre Jakobselv fredag kveld.  
Premieutdeling på stadion etter rennslutt lørdag. 

Bankett 
Pizza og drikke til deltakere og støtteapparat på  
Samfunnshuset etter rennet fredag kveld.  
Klubber melder inn antall som skal ha mat til  
hk2@masternes.no innen torsdag klokka 18.00.  
Faktura ettersendes.

https://www.skiforbundet.no/finnmark/terminliste/arrangement/?eid=371354
https://www.skiforbundet.no/finnmark/terminliste/arrangement/?eid=371355
mailto:hk2%40masternes.no?subject=

