
 

           KM RULLESKI 2022 – Skate 13 år og eldre 

Sonerenn 12 år og yngre - Skøyting 

Sandnes IL kan med stor glede ønske velkommen til KM rulleski i Sandnes Arena. Det blir arrangert 
sonerenn for 12 år og yngre i skøyting. KM arrangeres i fristil fra 13 år og eldre.  

VIKTIG: Det blir ikke anledning til å gå i anlegget etter rennstart eller følge etter barna på rulleski under 
rennet. Vi oppfordrer alle voksne å stå langs løypen for å heie frem alle deltakerne.  

STED OG TID: Sandnes Arena, Melsheia, lørdag 22. oktober 13.00 

RENNPROGRAM: Individuell start 

ALDER OG DISTANSER (Se eget løypekart):  

- 6-10 år: Rulleskicross løype (ikke vist på løypekart) 

- 11-12 år: 2,5km 

- 13-14 år: 3,3km 

- 15-16 år: 6km (2x3,3km) 

- K17,K18, K/M19/20, kvinner/menn senior + M17, M18: 10km (3x3,3km)  

- Menn/kvinner veteran (31 år og eldre), 10km klassisk stil (3x3,3km) 

START: kl 13:00 

STILART SONERENN: 10 år og yngre egne ski – valgfritt. For 11-12 år sorte Jr. Hjul eller 1er senior hjul i 
gummimateriale.  

STILART KM: Skate, låneski 2er.  

Klasse Veteran menn 3er klassisk rulleski, kvinner 2er klassisk rulleski – egne rulleski. 

PÅMELDING: Via Min Idrett innen 17 oktober. Merk at nye klasser gjelder, en løper som 
eksempelvis gikk i 13 årsklassen sist vinter går nå i 14 årsklassen! 

 

 



STARTKONTINGENT:  

6-18 år: kr 130,-  

Junior: kr 150,-  

Senior: kr 170,- 

PARKERING: Nedre parkeringsplass i Melshei, parkeringsplass på Sandnes Arena og området rundt SI 

hytta i Melshei. Kr 50 vippses til #119285 Sandnes IL 

PREMIERING: 100 % til og med 16 år, 50 % i juniorklasser og 1/3 i seniorklasser. Premieutdeling ved 
arenahuset når offisielle resultater foreligger.  

KIOSK: I Arenahuset 

LAGLEDERMØTE: 12.00 i Arenahuset 

OPPVARMING: Eget område for dette i startområdet. Det blir ikke anledning til å gå i løypene når rennet 
starter.  

RESULTATLISTER: Resultatene blir lagt ut på Skikretsens hjemmesider og ved Kiosk 

INNLEVERING AV PROTEST: Protest må leveres skriftlig til jury og medfølger et gebyr på kr 250,- 

LISENS: Klubbene selv er ansvarlige for at lisensen for løpere f.o.m. 13 år er i orden. Engangslisens kan 
løses og koster kr 60,- eller kr 150,- for eldre enn 26 år. 

ETTERANMELDING: Belastes med kr 100,- i tillegg til ordinær startkontigent 

RENNLEDER / KONTAKTPERSON: Torstein Hagen, torstein.hagen@gmail.com / 47 45 74 47  


