
    

Skaret Skiforening og MOI inviterer til turrennet Skardilten          

lørdag 3. februar 2018 

 Start og mål: Skaret Skisenter, Molde  

 Rennkontor: Skaret Skisenter  

 Hovedsponsor: Sparebanken Møre 

Øvelser og starttid:  

 13 km, klassisk - turrenn 1 runde - start kl. 12:00 (4 klasser) 

 26 km, klassisk - turrenn 2 runder - start kl. 12:00 (4 klasser) 

 40 km, klassisk - turrenn 3 runder - start kl. 12:00 (seeding til 

Birken) 

 40 km, fri stilart - start kl. 12:15. (Vi inviterer i år som en 

prøveordning til å gjennomføre rennet i fri stilart)  

 Trim- og familieklasse uten tidtaking: Start mellom kl. 10:00 og 

11:30 

 Påmelding og registrering skjer på rennkontoret på Skaret 

Skisenter 

Påmelding på https://reg.eqtiming.no/?EventUID=39709     

Påmeldingen stenger onsdag 31. januar 2018 kl.21:00.  

Oppgi Birk ID ved påmelding dersom det skal telle som seedingrenn 

til Birken. 

Etteranmelding må gjøres før kl. 10:00 renndagen på rennkontoret på 

Skaret Skisenter. Etteranmeldingsgebyr:  

 kr. 200,- for 40 km 

 kr. 100,- for 13 og 26 km 

  

https://reg.eqtiming.no/?EventUID=39709


 Startkontigent (inkl. leie av EMIT brikke):  

 40 km turrenn (Birken seeding renn): kr. 350,- 

 13 km og 26 km turrenn, 1 runde og 2 runder: kr. 150,- 

 40 km fristil turrenn: kr 150 

 Trim og familie: kr. 100,-. max kr. 200,- per familie 

Skilisens fra Norges Skiforbund er påkrevd. De som ikke har betalt 

helårslisens, kan ordne engangslisens ved påmelding. Skilisens er 

først og fremst en idrettsskadeforsikring, og er obligatorisk for alle 

over 13 år som går skirenn. Frivillig lisens for de over 70 år. Lisensen 

går i sin helhet til NSF. Gjeldende NSF priser for engangslisens er 

(gjelder turrenn klasser):  

 kr. 150,- (26 år og eldre) 

 kr. 60,- (25 år og yngre) 

Henting av startnummer og EMIT ankelbrikke  

 Alternativ 1: InterSport Moldetorget. Fredag 2. februar mellom 

16:00-18:00 

 Alternativ 2: Rennkontor Skaret Skisenter. Lørdag 3. 

februar FØR kl. 10:00  

Klasseinndeling:  

 Turrenn 13 og 26 km  

 Menn 13-19 år, (Junior) 

 Kvinner 13-19 år, (Junior) 

 Menn 20 år og eldre, (Senior) 

 Kvinner 20 år og eldre (Senior) 

 Turrenn 40 km (seeding til Birken)  

 NSF turrennreglement 

Premiering: Uttrekkspremier  

Kontaktperson: Martin Risnes,       

 Mobil:909 27 790, E-post: martin.risnes@gmail.com  

mailto:martin.risnes@gmail.com


 


