
Nes Skianlegg og Nes Ski 

ønsker velkommen til 

KM langdistanse, fellesstart 
Søndag 11.januar 2015 i Nes Skianlegg 

 

KM langdistanse 13 år - senior 

Sonerenn 8-12 år 

 
Renninformasjon: Første start kl 11:00 klasse senior herrer. 

 

Klasser og distanse:  

Senior menn og junior menn: 15km(4 runder) 
Senior kvinner, junior kvinner og J16år: 11,25km(3 runder) 
G15 og 16 år: 11,25km(3 runder) 
J15år: 7,5km(2 runder) 
J/G 13 og 14 år: 7,5km(2 runder) 
Sonerenn: 
J/G 11 og 12år: 3,75km(1 runde) 
J/G 8-10 år: 2km(1 runde) 

Seedingsrenn til KM klassisk 11. januar 2015 

Rennet er flyttet til Nes Skianlegg med Nes Ski som arrangør. 
Senior: Startliste trekkes.  
K/M 19-20: Startliste trekkes. 
K/M 18: NM klassisk 2014. 
K/M 17: HL klassisk 2014. 
G/J 15 og 16: BDO Ørje 4/1-2015. 
G/J 14: Ungdommens Holmenkollrenn(klassisk) og KM lang(klassisk) 2014. Beste plassiffer 
teller. 
G/J 13: Ungdomsbirken og KM(Åsrennet) 2014. Beste plassiffer teller. 
  
Løpere som står uten deltagelse i seedingsrenn kan sende en mail til arrangøren: 
amund.vandsemb@nannestad.vgs.no , 
innen tirsdag 6.januar kl. 23.59.  
LK i Akershus Skikrets vil vurdere søknaden og eventuelt tildele en bedre plass i startfeltet.. 
I og med at vi har lange distanser vil ikke plassen i plogen ha så stor betydning. Traséen i Nes 
skianlegg er også relativt bred, noe som vil bidra til god flyt gjennom hele løypa. 
  
Sonerenn: G/J 8-12 år: Startlister trekkes. Klassene deles inn i flere puljer hvis stor 
deltagelse. 
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Stilart: Klassisk  

 

Påmelding: Elektronisk påmelding via NSFs terminliste på www.skiforbundet.no eller direkte via 

Min Idrett, innen tirsdag 6. januar kl. 23.59. 

Etteranmelding: Mulig forutsatt ledige startnummer i klassen. Til Erland Skogli (se info. under). 

NB! Etteranmelding renndag må gjøres på rennkontor i Nes Skianlegg inntil 1 time før hver 

klassestart. 

Det beregnes dobbel startkontingent ved etteranmelding. 

Spørsmål vedrørende påmelding: Erland Skogli: 918 68 016, erlandskogli@hotmail.com 

 

Brikker: Løpere 11 år og eldre skal bruke egne brikker. Brikkenummer må oppgis i påmeldingen. 

De som eventuelt ikke har egne brikker kan leie i sekretariatet for kr. 50,-. De som må 

leie brikker, lar feltet for brikkenummer være blankt ved påmelding. 

Løpere fra 8-10 år skal bruke brikke fra arrangør uten ekstra kostnad. Brikke blir 

utdelt ved start. Ikke innlevert brikke etter målgang må erstattes med kr 250,-. 

 

Startkontingent: Startkontingent etter Norges Skiforbunds satser. 

Klubbene vil bli fakturert i etterkant i henhold til påmelding og etteranmeldinger. 

 

Startlisens: Klubbene er ansvarlig for gyldige lisenser for løpere fra og med fylte 13 år. 

 

Rennkontor: Nes Skianlegg fra kl. 09:00 på renndagen. 

 

Garderober: Det er ikke dusjmulighet i Nes Skianlegg 

Kafé og kiosk: Kafé vil være åpen fra kl.09:00 i Nes Skianlegg. 

 

Startnummer: Hentes klubbvis på rennkontoret renndagen. Kvitteres ut av klubbansvarlig. Ikke 

innlevert nummer må erstattes med kr. 250,- av den enkelte løper. 

 

Premiering:  
Premieutdeling i Nes Skianlegg. 8-10 år får premie ved målgang. Resterende premiering iht. Norges 

Skiforbunds reglement.  Uavhentede premier blir ikke ettersendt. 

Veibeskrivelse:  www.nesskianlegg.no  

Parkering: Kr. 50,- på anviste områder. 

Spørsmål om rennet: Rennleder Amund Vandsemb, 99565414, amund.vandsemb@nannestad.vgs.no 

Erland Skogli 91868016, erlandskogli@hotmail.com 
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Velkommen til KM i Nes Skianlegg ! 


