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Inviterer til Lille Arnljot Gelline- rennet 2020 
 

På Leksdal Skistadion (Pga dårlige snøforhold i Vinne) 
 
Tid:   Lørdag 18. januar 2020.  Første start kl. 11.00 
 
 

Løypeklasser: Meld deg på den distansen du vil gå:  
1 km individuellstart: en klasse for alle fra 8 år og eldre. 

   Urangert resultatliste. 
   2 km individuellstart: en klasse for alle fra 8 år og eldre. 
   Urangert resultatliste 
   3 km fellesstart: jenter fra 11 år og eldre. 

3 km fellesstart: en klasse (mix) for alle fra 11 år og eldre. 
5 km fellesstart: jenter fra 13 år og eldre. 

   5 km fellesstart: en klasse (mix) for alle fra 13 år og eldre. 
10 km (5km x 2)fellesstart:en klasse (mix) for alle fra 13 år og 
eldre 
15km (5km x 3)fellesstart:en klasse (mix) for alle fra 15 år og 
eldre 
 
Fristil i alle klasser. 
Spurtpriser i fellesstartklassene. 
 
Det er gitt dispensjon for gjennomføring av disse 
klasser/distanser. 
 

   Arrangør, i samarbeid med TD, kan splitte klassene i kjønn,  
   og/eller alder, dersom startfeltene i enkelte løypeklasser blir  
   uforsvarlig store. 
 
Påmelding: Online påmelding via:  www.minidrett.no innen onsdag 

15.januar, kl. 23.59. 
 

http://www.minidrett.no/
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Startkontingent:   J/G 8 – 16 år kr. 130,-  
   Junior og senior kr. 160,-  
   Dobbel pris ved etteranmelding. 

   Faktura blir sendt lagene i etterkant av rennet. Lag er selv 
   ansvarlige for nødvendig startlisens for utøver over 13 år. 
 
Rennleder:  Erik Aunøien, erik.aunoien@ntebb.no , Tlf 90910449 
 
TD: Mari Ann Landsem Melhus  
 
Rennkontor: Skihytta, Leksdal Skistadion (Marka) 
 
Startnummer:  Lagvis utdeling av startnummer i skihytta.  
                                  Alle som har brikker melder seg på med dette. 
                                  Utlån av brikker for de som ikke har. (Henger på start nr ved 

utdeling) 
 

Startlister legges ut på lagets hjemmeside: www.vinne-
skilag.no 

 
Parkering: kr 50,-  

Det oppfordres til å betale via Vipps på forhånd og forevise 
kvittering hos parkeringsvaktene. (Vippsnr 131877) 

 
Dusj/garderober: Ingen dusj-/garderobemuligheter 
 
Toalett:  I skihytta 
 
Premieutdeling: I/ved skihytta. Fortløpende. Full Premiering. Spurtpriser i 

fellesstartklassene.  
 
 

VELKOMMEN TIL LEKSDAL SKISTADION 
 

http://www.vinne-skilag.no/
http://www.vinne-skilag.no/

