
 
 
 

RENNINNBYDELSE TIL STATOIL NORGESCUP JUNIOR PÅ 

STEINKJER SKISTADION 8.-10. januar 2016 

 

 

 

 

 

På vegne av Norges Skiforbund har Steinkjer Skiklubb gleden av å invitere til 

Statoil Norgescup 1,2 og 3 for junior.  

Arrangementet avholdes i samarbeid med Ogndal IL, Beitstad IL, Henning IL 

og Henning Skilag 

 

 

 

 



 
 
 

 

Øvelsesprogram: 

Fredag 08.januar:  

Alle jenteklasser 5km klassisk, alle gutteklasser 10km klassisk.  

 

Lørdag 09.januar: 

Alle klasser sprint klassisk 

 

Søndag 10.januar: 

Jenter 17år og 18år: 5km fri, 19/20år: 10km fri 

Gutter 17år: 7,5km fri, 18 år: 10km fri, 19/20år: 15km fri 

 

Påmelding: 

Det benyttes Online påmelding og gjøres via SportsAdmin. Påmeldingsfrist er tirsdag 

29.12.15. Hvis ”klubb” skal betale startkontingent for sine løpere, er frist for 
”klubbinnbetaling” dagen før påmeldingsfrist går ut (dvs 28.12.15) 

Etter påmeldingsfristens utløp er det mulighet for påmelding mot dobbel startkontigent tom 

04.01.16. Etter dette lukkes muligheten for påmelding. Trekking av startlister vil foregå 

06.01.16.  

 

 

 

Skilisens/FIS-kode 

Alle deltagere må ha gyldig skilisens ihht NSFs reglement. Det vil bli foretatt kontroll av 

gyldig lisens ved påmelding. Alle som deltar skal være meldt inn på FIS-punkt-lista med egen 

FIS kode. For å få FIS kode må Athletes Declaration fylles ut. Påse at FIS kode er fylt ut ved 

påmelding i ”Min Idrett”.  



 
 
 

 

Brikker 

Det gjøres oppmerksom på at alle løpere skal benytte egen EMIT-brikke. Løpere som har 

glemt sin EMIT-brikke, kan leie brikke til en pris kr 100,- for helgen. Tapte leiebrikker må 

erstattes med kr 600 pr. stk. Brikkeleie betales kontant på rennkontoret. 

 

Startkontingent 

I henhold til rennreglementet skal startkontingenten følge påmeldingen.  

Dette betyr at påmelding prinsipielt ikke er mulig uten at startkontigent samtidig blir 

betalt. 

Startkontingent: kr. 115,- pr. start 

 

Startnummer 

Startnummer hentes kretsvis i forbindelse med lagledermøtene eller på rennkontoret på 

Steinkjer Skistadion senest en time før start konkurransedagen. Trekking av startnummer 

foretas onsdag 06.januar.   

Startlister 

Startlistene blir lagt ut på arrangørens hjemmeside umiddelbart etter trekking.  

Løypekart/bakkeprofil 

Løypekart og løypeprofil blir lagt ut på arrangørens hjemmeside 

Lagledermøter 

Lagledermøtene blir avholdt torsdag 07. og fredag 08.januar kl 18. Ved behov avholdes også 

lagledermøte på lørdag.  

 

 

 

 



 
 
 

Smøreboder  

Kretser og lag kan bestille smøreplass for smøring/preparering innen 10.desember 2015.  

Smøreplassene er båser (ca 15m
2 

) oppdelt i oppvarmede telt. Teltene er opplyst og hver bås 

har tilgang på strøm. Teltene er plassert inn til langrennsarenaen. Her gjelder prinsippet om 

førstemann til mølla.  

Leie kr. 6000,-  for hver bås i telt og kr. 3000,-  for egen vogn/telt (ca 10m
2
). Større kjøretøy 

kr 5000,-                      

Plasser for egne vogner/telt har tilgang til strøm.                                                                                                  

 

Bestilling gjøres ved å fylle ut dette dokumentet og returnere pr e-post til 

bvs@steinkjeradvokatene.no  

Plassbestillinger blir fakturert fortløpende etter innkommet bestilling. 

NB!! Dokumentasjon på betalt leie må framlegges før plassen(e) tas i bruk.  

Dopingkontroll 

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt dopingkontroll. Slik kontroll vil skje i eget 

rom på tidligere Steinkjer vgs, avd. Egge. Utøver har rett til å ha med seg ledsager ved 

dopingkontroll. 

Premiering 

Premiering ihht. NSFs bestemmelser.  

Premiering vil foregå utendørs på Steinkjer Skistadion ca 30 min etter hver klasse er avsluttet.  

 

Treningstider 

Torsdag 07.01 kl 09.00 til 16.00 

Fredag og lørdag etter rennslutt.  

 

Kontaktpersoner 

Rennleder: Lars Stokke, mob. 41 57 29 29, lars.stokke@ntebb.no 

Leder i hovedkomiteen: Harald J. Overrein, mob. 47 91 16 50, harald.j.overrein@gmail.com  

Rennsekretær: Tone Brørs, mob 91 37 56 53, mobroer@online.no  

http://bit.ly/StatoilNC-SteinkjerBod1
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Rennkontor 

Rennkontor i klubbhuset på Steinkjer Skistadion 

Parkering 

Parkering i tilknytning til Steinkjer Skistadion mot avgift. Det vil bli mulighet for å kjøpe 

«parkerings-pass» for 3 dager.  

Garderober 

Garderober og dusj blir tilgjengelig på skole i nærheten av skistadion 

Kafé/kiosk 

Det er kafeteria på skistadion. I tillegg vil det være kioskutsalg ved arenaen 

Resultatlister 

Resultatlister legges ut på hjemmesida til arrangøren 

 

Arrangementets hjemmeside: http://bit.ly/StatoilNC-Steinkjer  

 

Vi ønsker velkommen til Statoil Cup i Steinkjer, januar 2016! 

http://bit.ly/StatoilNC-Steinkjer

