
 
 

  STJØRDALS-SPRINTEN 

21. Januar 2017 - NTE-cup II 
 

           

 

Tid: Start kl. 1100 

 

Sted: Selbuskogen Skisenter, parkeringsavgift 

 

Stilart: Fristil/sprint 

 

Klasser: 8 år – senior inkl FH 

    

Påmelding: Påmelding på nett via www.minidrett.no  

 

Startkontingent: J/G 8 – 16 år kr. 100,-  

 Junior kr. 115,- 

          Senior           kr. 130,- 

 

 Dobbel pris ved etteranmelding. Etteranmelding på renndagen: senest 2 

timer før start. 

           

 Startkontingent innbetales før løpet til kontonr. 4465.23.86080 

 

Påmeldingsfrist: 18. januar 2017 kl 23.59 

 

Tidtakerbrikker: Emit tidtakerbrikker vil bli brukt for alle. Alle løpere i aldersbestemte 

klasser som ikke har egne brikker låner hos arrangøren. Fra 11 år og oppover koster dette 30,- 

pr løper. 

 

Ikke innlevert leiebrikke vil bli fakturert med kr. 600,- 

 

Rennleder: Alf J Rokke, tlf. 957 52 119, e-post: alfrokke@gmail.com 

  

TD:  Vigdis Einangshaug 

 

Garderober: Selbuskogen Skisenter 

 

Premieutdeling: Selbuskogen Skisenter, vil bli annonsert fortløpende 

   Premiering til alle renndeltakere. 

 

Start- og resultatlister vil foreligge på www.stjordalsblinkski.no så snart de er klare. 

 

 

 

Velkommen til Stjørdal og Selbuskogen Skisenter!!! 

Stjørdals-Blink IL, Skigruppe 

http://home.c2i.net/sofienberg/o/aapning.htm
http://www.minidrett.no/
http://www.stjordalsblinkski.no/


 
 

  STJØRDALS-SPRINTEN 

21. Januar 2017 - NTE-cup II 
 

           

Klasseinndeling:  
Klassevis opp t.o.m. 16 år og deretter 17/18 år – 19/20 år – senior. 

 

Klasse 8-10 år:  
For klasse 8-10 år vil det bli kjørt prolog og et heat til slutt slik at de skal få prøve dette. 

 

Alle klasser fra 11 år:  

Prolog med 15 sekunder startintervall. Avvikles som ordinært skirenn og klassevis 

startrekkefølge. 

 

Foran semifinale og finale settes resultatliste på hodet slik at beste finaleheat går som siste 

heat. 

 

Deretter direkte over til semifinale heat med min 4 – max 6 deltagere i hvert heat. 

 

Til slutt går alle finale hvor vinner fra sitt semifinaleheat rykker opp ett heat, mens sistemann 

i hvert semifinaleheat rykker ned et heat. 

 

Om det er liten påmelding i enkelte klasser vil arrangør slå sammen årsklasser for å lage 

fyldigere heat. I finalene vil heat fortrinnsvis bli satt opp klassevis. 

 

Samtlige deltagere fra 11 år går dermed prolog og 2 heat. Ved stor deltakelse, kan det bli 

nødvendig å endre til kun ett finaleheat. Dette vil det bli opplyst om ved ankomst 

Selbuskogen Skisenter 

 

Resultatlister 

Resultatlister etter klasseinndeling settes opp etter resultatene fra finalene. De som starter i 

finaleheat 1 rangeres foran de som starter i finaleheat 2.  

 

Skiforsikring 
I henhold til NSF reglement er løperen selv ansvarlig for gyldig forsikring for løpere fra og 

med fylte 13 år. 

 

 

 

http://home.c2i.net/sofienberg/o/aapning.htm

