Leksvik Idrettslag
Stiftet 6. desember 1938 - Tilsluttet Norges Idrettsforbund

Innbydelse til kretsmesterskap i stafett 2022
Leksvik IL inviterer til skirenn ved Leksvik Skisenter lørdag 22. januar 2022

Første start:

Kl. 11:00
Starttider og gjennomføring vil avhenge av gjeldendesmittevernbestemmelser.
Oppdateringer blir publisert på NTS og Leksvik IL sine hjemmesider!

Klasser

Distanse

Stilart

Jenter 8-10 år/ Gutter 8-10 år

3 x 1 km

Klassisk – fri – fri

Jenter 11-12 år/ Gutter 11-12 år

3 x 2 km

Klassisk – fri – fri

Jenter 13-14 år/ Gutter 13-14 år – KM

3 x 2 km

Klassisk – fri – fri

Jenter 15-16 år/ Gutter 15-16 år – KM

3 x 3 km

Klassisk – fri – fri

Kvinner junior/ Menn junior – KM

3 x 5 km

Klassisk – fri – fri

Kvinner senior – KM

3 x 5 km

Klassisk – fri – fri

Kvinner veteran/ Menn veteran

3 x 5 km

Klassisk – fri – fri

Menn senior – KM

3 x 10 km

Klassisk – fri – fri

Påmelding:

Senest torsdag 20. januar 2022 kl 23:59. Hvert lag melder seg på gjennom
SportsAdmin med navn/ etappe på alle løperne.
Etteranmelding kan gjøres mot dobbel startkontingent (f.o.m. 13 år) på e-post:
ski.leksvik@gmail.com senest fredag 21. januar 2022 innen kl 15:00.
Vi tar imot påmelding av mix-lag. Mix-lag med løpere fra ulike klubber stiller
utenfor KM-konkurransen.
Ved behov for prioritering av antall deltagere pga. smittevernrestriksjoner
(deltagerbegrensninger), vil KM-klassene blir prioritert.
Arrangøren vil imidlertid strekke seg til det ytterste for at alle påmeldte lag får stille til start.
Startkontingent:

Klasse 8 til 12 år
KM-klasse 13 til 16 år
KM-klasse Juniorklasser
KM-klasse Seniorklasser
Veteran

Kr. 390,- pr. lag
Kr. 420,- pr. lag
Kr. 480,- pr. lag
Kr. 540,- pr. lag
Kr. 510,- pr. lag

Klubbene er ansvarlig for at alle løpere fra fylte 13 år har betalt skilisens.

Samarbeidspartner og bankforbindelse:
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Det benyttes emiTag-brikker til tidtaking.
Deltakere som har tidtakerbrikke melder seg på med denne. Løpere fra 11 år og eldre som ikke har
egen brikke, får låne mot kr 50,- i leie. Ikke returnerte brikker belastes løperens klubb med kr 900,Startlister:

Legges ut på hjemmesidene http://ski.leksvikil.no/ etter trekning, fredag.

Parkering:

Ved skisenteret – kr 60,- i avgift, betales via Vipps.

Rennkontor:

Leksvik skisenter

Startnummer:

Hentes lagvis på rennkontoret.

Resultatlister:

Oppslag på stadion fortløpende. Offisielle lister legges ut på hjemmesidene
http://ski.leksvikil.no/ etter endt arrangement.

Kontaktpersoner:

Rennleder
Løypesjef
TD

Premieutdeling:

All premiering skjer ved skisenteret.
For klassene 8-10/ 11-12 år – etter at siste løper i klassene er i mål.
For resterende klasser – snarest mulig etter utløp av siste klagefrist på listene.
Følg for øvrig med på informasjon via oppslag og speaker under arrangementet.

Garderober:

Kun toaletter på skistadion, ingen dusjmuligheter.

Kiosk:

Ved klubbhuset. Kiosken tar bankkort og vipps.

Torkil Berg
Andreas Farbu
Bjørn Bakkhaug

Nr. 130011

tlf. 900 14 995 e-post: torkilbe@gmail.com
tlf. 907 94 361
tlf. 908 27 701

Oppdatert informasjon om arrangementet, løypekart, startlister mv. legges fortløpende
ut på klubbens hjemmesider http://ski.leksvikil.no/ og på arrangementets side via
Nord-Trøndelag skikrets sine hjemmesider.

Leksvik IL ønsker alle velkommen til en flott skidag ved Leksvik skisenter!

Samarbeidspartner og bankforbindelse:

