
                                                                                                                                              

                  

  

  

INNBYDELSE/INFORMASJON  

BENDIT HOVEDLANDSRENN 2016 

LANGRENN – HOPP - KOMBINERT 

26.-28. februar 2016 

Fauske og Rognan 

                           

 
På vegne av Norges Skiforbund har Fauske IL Ski/Langrenn og Rognan IL gleden av å 
ønske dere alle velkommen til Bendit Hovedlandsrenn i nordiske grener 2016 for 
årsklassene 15 og 16 år. 
 
Konkurransene omfatter langrenn, hopp og kombinert. Alle langrennsøvelsene vil 
foregå i Klungsetmarka på Fauske og alle hoppøvelsene i Fløybakken på Rognan.  

 

Besøk oss på hjemmesiden: www.skiforbundet.no/hl2016 

              

Besøk oss også på facebook: https://www.facebook.com/Hovedlandsrennet-2016-1511392622508984/?fref=ts  

 
 

http://www.skiforbundet.no/hl2016
https://www.facebook.com/Hovedlandsrennet-2016-1511392622508984/?fref=ts


                                                                                                                                              

                  

  

   

RENNPROGRAM KLUNGSETMARKA FAUSKE 
 
 
Fredag 26. februar 
 
Kl. 09.30 OFFISIELL ÅPNING v/ ordfører på Fauske Jørn Stene  
 
Individuell distanse, klassisk, 15 sek startintervall 
Kl.10.00 JENTER 16 ÅR 5,0 KM             
                    JENTER 15 ÅR 5,0 KM  
                    GUTTER 15 ÅR  5,0 KM  
                    GUTTER 16 ÅR   7,5 KM 
 
Kombinert langrenn, friteknikk, Gundermetoden (jaktstart) 
Kl. 16.00     KOMBINERT LANGRENN    2 x 2,5 km  
 
Lørdag 27.februar         
 
Sprint, friteknikk, 10 sek startintervall 
Kl. 09.30 JENTER 16 ÅR          0,7 KM SPRINT PROLOG  
   JENTER 15 ÅR          0,7 KM SPRINT PROLOG 
                      KVARTFINALER 
                      SEMIFINALER 
                      FINALER    
LANGRENNSCROSS (JENTER) Hver løper starter nøyaktig 1 time etter starttiden i 
Sprint prolog 
                  
Kl.12.00      GUTTER 16 ÅR 1,0 KM SPRINT PROLOG 
   GUTTER 15 ÅR   1,0 KM SPRINT PROLOG 
                     KVARTFINALER 
                      SEMIFINALER 
                      FINALER 
LANGRENNSCROSS (GUTTER) Hver løper starter nøyaktig 1 time etter starttiden i 
Sprint prolog 
 
Kombinert kombicross, friteknikk, Gundermetoden (jaktstart) 
Kl. 16.00       KOMBINERT KOMBICROSS 
 
Søndag 28.Februar 
 
Stafett 1. og 2. etappe klassisk / 3. og 4. etappe friteknikk 
Kl. 09.30        STAFETT JENTER     4 x 3,75KM  
Kl. 10.30        STAFETT GUTTER    4 x 3,75KM 

 
 
Tidspunktene må ses på som foreløpig, det kan komme endringer i 
disse som følge av antall deltakere, vær eller annet. Dette blir 
kunngjort på hjemmesiden www.skiforbundet.no/hl2016 

http://www.skiforbundet.no/hl2016


                                                                                                                                              

                  

  

 
 
RENNPROGRAM FLØYBAKKEN ROGNAN 
 
 
Fredag 26. februar 
 
Kl. 09.30 PRØVEOMGANG KOMBINERT 
 
Kl. 10.30 OFFISIELL ÅPNING v/ ordfører i Saltdal Rune Berg  
 
Kl. 11.00 KOMBINERT HOPPRENN 
Kl. 13.00 3 TRENINGSOMGANGER SPESIALHOPP 
  
Kombinert hopprenn blir gjennomført som et tradisjonelt kombinert hopprenn med 
startlister i 2. omgang etter plassering i 1. omgang, slik at de beste etter 1. omgang 
starter sist i 2. omgang. Langrenn starter etter Gundermetoden. Laglederne må selv 
ordne med transport fra Fløybakken til Klungsetmarka.  
 
 
Lørdag 27.februar         
 
Kl. 09.00 PRØVEOMGANG HOPP OG KOMBINERT 
Kl. 10.00 INDIVIDUELT HOPPRENN 
 
Tradisjonelt hopprenn med startliste i 2. omgang etter plassering i 1. omgang. 
1.omgang er tellende for kombicross. Laglederne må selv ordne med transport fra 
Fløybakken til Klungsetmarka. 
 
Søndag 28.Februar 
 
Kl. 10.00 LAGHOPP 
 
3 hoppere på hvert lag. Lagene starter i rekkefølge etter resultatlisten i HL 2015. 
Kretsene kan stille med så mange lag de har løpere til. Ei jente kan stille på guttelag 
under forutsetning at kretsen ikke mister muligheten til å stille med jentelag.  
I tillegg er det mulig å stille lag på tvers av kretsene- «Mixlag». Mixlag stiller utenfor 
konkurransen.  
 
 
 
 
 
Tidspunktene må ses på som foreløpig, det kan komme endringer i 
disse som følge av antall deltakere, vær eller annet. Dette blir 
kunngjort på hjemmesiden www.skiforbundet.no/hl2016 
 

http://www.skiforbundet.no/hl2016


                                                                                                                                              

                  

  

 
LØYPEKART/KART 

Løypekart med profiler, bakkeprofil, stadion og oversiktskart, se hjemmesiden: 

www.skiforbundet.no/hl2016 

VÆRPROGNOSER 
 

Oppdaterte værprognoser langrenn, se yr.no – søk Fauske 
Oppdaterte værprognoser hopp, se yr.no – søk Høyjarfallmoen, Rognan 
 
Temperatur og luftfuktighet Klungsetmarka, se webkamera:  http://vs.klungsetstua.no/ 
 

PÅMELDING 

Online påmelding benyttes: 

http://www.skiforbundet.no/nordland/terminliste/ 
 
Påmeldingsfrist mandag 15.februar 2016 kl 23:59 
 
Påmeldingslister legges ut på hjemmesiden onsdag 17. februar 2016 for kontroll. 

Korrigeringer/ endringer / feil må meldes til post@fauske-il.no innen  
søndag 21.februar kl 23.59. Påmeldingslistene/kontrollistene blir tatt bort fra nettet søndag 
21. februar.  

Det vil IKKE være mulig med etterpåmelding.  
 
Startlister blir lagt ut på hjemmesiden www.skiforbundet.no/hl2016 straks etter trekkingen.   
 
Påmeldte løpere må ha gyldig forsikring. 
 
De som melder seg på langrenn sprint, blir automatisk påmeldt langrennscross. 
 
For laghopp søndag må lagoppstilling med reserve og rekkefølge legges inn senest 15 
minutter etter lørdagens hoppkonkurranse er ferdig. Det kan stilles lag på tvers av kretsene – 
«mixlag».Mixlagene stiller utenfor konkurransen. Frist for påmelding av mixlag er lørdag 27.2 
kl 1600. Ved påmelding av mixlag betales påmeldingsavgiften med bankkort.Vi sender ikke 
faktura. 
 
For stafett søndag må lagoppstilling med reserve og rekkefølge legges inn til rennkontoret i 
Klungsetstua senest lørdag 27. februar kl 1800. Justering av rekkefølgen kan gjøres inntil to 
timer før start. 

 
STARTKONTIGENT 
 
Enkeltøvelsene:  kr 115 pr deltaker pr start 
Stafett:   kr 115 x 4 deltakere = kr 460 pr lag 
Laghopp:   kr 115 x 3 deltakere = kr 345 pr lag 
 
Alle må benytte direkte online betaling. Ved påmelding av mixlag hopp betales 
påmeldingsavgiften med bankkort på rennkontoret i Fløybakken. Vi sender ikke faktura. 

http://www.skiforbundet.no/hl2016
http://vs.klungsetstua.no/
http://www.skiforbundet.no/nordland/terminliste/
mailto:post@fauske-il.no
http://www.skiforbundet.no/hl2016


                                                                                                                                              

                  

  

 

STARTLISTER 
 
Offisielle startlister blir lagt ut på hjemmesiden www.skiforbundet.no/hl2016 
 
BRIKKER   
Vi bruker EQTiming tidtakersystem. Husk å ta med egen brikke. Brikke kan leies for kr 50,- 

hos arrangør. De som låner brikke bruker samme brikke alle dager. 
 
Ved manglende tilbakelevering av brikke faktureres kretsen med kr. 650,- pr. ikke 
tilbakelevert brikke.  
    

RENNKONTOR/SEKRETARIAT 
 
Rennkontor: 

 Fauske videregående skole, Gymnasveien 5 på Fauske   

 Klungsetstua på langrennsstadion i Klungsetmarka 

 Startbua Fløybakken, Rognan 

 
Foreløpig åpningstider rennkontorene: 
 

  

Fauske videregående 
skole 

Klungsetstua 
Fauske 

Fløybakken 
Rognan 

Onsdag 24. februar 1800-2000   
Torsdag 25. februar 0900-2100 

 
1700-1900 

Fredag 26. februar 1800-2100 0730-1800 0900-1600 

Lørdag 27. februar 
 

0730-1800 0900-1600 

Søndag 28. februar 
 

0730-1300 0900-1400 

UTDELING STARTNUMMER 
 

Langrennsøvelsene: 
Startnummer for fredagens renn hentes av av hovedleder kretsvis på rennkontoret etter 
lagledermøte på rennkontoret på Fauske videregående skole TORSDAG fram til kl 2100 eller 
i Klungsetstua fredag fra kl 0730.   
Startnummer for lørdagens renn hentes av hovedleder kretsvis på rennkontoret etter 
lagledermøte på rennkontoret på Fauske videregående skole FREDAG fram til kl 21 eller på 
rennkontor i Klungsetstua lørdag fra kl 0730. 
Startnummer for søndagens renn hentes kretsvis på rennkontor i Klungsetstua lørdag  
kl 1200 til 1800 
Hopp/Kombinert: 
Startnummer for fredagens øvelse hentes på rennkontoret TORSDAG fra kl 1700 til 1900 
eller fredag fra kl 0900 
Startnummer for lørdagens øvelse hentes på rennkontoret FREDAG fra kl 1200 til 1600 eller 
lørdag fra kl 0900 
Startnummer for søndagens øvelse hentes på rennkontoret LØRDAG fra kl 1200 til 1600 
eller søndag fra kl 0900 
 

HOVEDLEDER KRETSEN er ansvarlig for utkvitterte startnummer. Startnummer 
som ikke blir levert tilbake, blir belastet kretsen med kr 300 pr stk. 

http://www.skiforbundet.no/hl2016


                                                                                                                                              

                  

  

 

LAGLEDERMØTER 

Langrenn: Fauske videregående skole, auditoriet torsdag 25.2. kl 1800-1900 for 
fredagens øvelser 
Fauske videregående skole, auditoriet fredag 26.2.   kl 1800-1900 for 
lørdagens og søndagens øvelser  

 
Hopp/kombinert:  Fløybakken fredag 26.2. kl 0900-0930  

Fløybakken fredag 26.2. kl 1800  

 
Informasjons/program deles ut på lagledermøtene. Denne informasjonen fås på rennkontor 
etter lagledermøte og referat fra lagledermøtene legges også ut på hjemmesiden etter at 
lagledermøtene er over. Lagledermøtene er rådgivende møter. 

 
OFFISIELLE TRENINGSTIDER 
 
Torsdag 25. februar: Trening langrenn kl 1000 til 1600 
Torsdag 25. februar: Fløybakken åpen kl 1700 til 1900 

 

GARDEROBER/DUSJ 
 
Langrenn: 
Dusj /garderober er tilgjengelig på Fauske Idrettshall og Fauske Videregående skole fra 
fredag kl 1200 til 1800, lørdag fra kl 1200 til 1800 og søndag fra kl 1000 til kl 1400. 
Kart som viser veien ligger på hjemmesiden. 
Hopp/kombinert: 
Dusj / garderober Rognan ungdomsskole. Ta kontakt med rennkontoret i Fløybakken ved 
behov. 

 

RESULTATLISTER 
 
Blir fortløpende publisert på vår hjemmeside: www.skiforbundet.no/hl2016 
 

LIVETIMING/STREAMING 
 
Livetiming: Alle på nett kan følge utviklingen i skirennet.  
Vi legger link på hjemmesiden: www.skiforbundet.no/hl2016 
 
Vi vil også sende «levende bilder» fra rennet og stadionområdet. 
Mer info om dette legges på hjemmesiden: www.skiforbundet.no/hl2016 
 

SMØREPLASS 
Under hovedlandsrennet vil det være mulig å leie smøreplass både i Klungsetmarka på 
Fauske og ved Fløybakken på Rognan. Frist for å bestille smøreplass er 20.12.2015 og frist 
for betaling er 20.12.2015. «Først til mølla prinsippet». Smøreplassen er reservert når 
betaling er mottatt. Betaling for leie gjøres til kontonr: 4750.40.01462 og merkes med 
«Smøreplass 2016» 
For pris og ytterligere informasjon se hjemmesiden: www.skiforbundet.no/hl2016 

Bestilling og henvendelser til Jan Sture Olsen: jan.sture.olsen@salten-revisjon.no 

http://www.skiforbundet.no/hl2016
http://www.skiforbundet.no/hl2016
http://www.skiforbundet.no/hl2016
http://www.skiforbundet.no/hl2016
mailto:jan.sture.olsen@salten-revisjon.no


                                                                                                                                              

                  

  

 

PREMIERING/PREMIEUTDELING 

De tre beste i hver klasse blir tildelt NSF sin medalje i henholdsvis gull, sølv og bronsje.  
Det vil være 1/3 dels premiering i henhold til NSF sine forskrifter. Premievinnerne blir også 
tildelt NSF sin diplom.  
I langrennscross premieres de tre beste i hver klasse. T-skjorter i deltakerpremie til alle som 
gjennomfører langrennscross. 
 
Premieutdeling langrennsøvelsene og kombinert foregår ved Klungsetstua etter hver klasse. 
Tidsplan for premieutdeling blir kunngjort på hjemmesiden og ved oppslag.  
Premieutdeling hopp i Fløybakken direkte etter øvelsene. 

Vi ettersender ikke premier. 

PARKERING 

 
På Fauske vil det være mulig å parkere ved Klungsetmarka skianlegg, på Fauske 
videregående og ved Fauske Idrettshall.  
På Rognan vil det være mulig å parkere ved Fløybakken. 
 
Avgift kr 70 pr dag fra og med torsdag 25. februar til og søndag 28. februar. Minibuss kr 150,- 
pr dag og buss over 16 seter kr 250,- pr dag. Pris for alle fire dagene kr 200/500/900. 
 
Det vil være 1 parkeringsplass for 1 bil for hver betalte smøreplass. P-bevis for parkering i 
tilknytning til smøreplass utlevert når dere blir henvist smøreplassen. 

 

DOPINGKONTROLL 
 
Vi gjør oppmerksom på at det kan bli foretatt dopingkontroll. Utøvere har rett til å ha med 
følge ved dopingkontroll. 

 
OVERNATTING/TRANSPORT/SPISESTEDER 
 
Se hjemmesiden: www.skiforbundet.no/hl2016 
 

KAFÉ OG SERVERING 
 

Det vil være kafé/servering i Klungsetmarka og i Fløybakken fra torsdag 25. februar. 
 
Menyen vil bestå av blant annet laksewrap og spesiallagede karbonader med 
hjemmebakte brød.  
 
Åpningstider kaféene blir i utgangspunktet mens øvelsene varer i tillegg til 
treningstidene torsdag. Viser for øvrig til informasjon for åpningstider og meny på 
hjemmesiden vår: www.skiforbundet.no/hl2016 
 

 

 

http://www.skiforbundet.no/hl2016
http://www.skiforbundet.no/hl2016


                                                                                                                                              

                  

  

 
KRETSENE SINE KONTAKTPERSONER 
 
Kretsene må melde inn navn og e-postadresse på sine hovedledere, slik at vi som arrangør 
kan sende nødvendig informasjon til dere. Frist for å registrere kontaktperson er 31.1.2016. 
Send liste over kontaktperson(er) til: POSTHL2016@hotmail.com 

 

TEKNISK DELEGERTE 
 
Langrenn: 
TD:  Fridtjof Rannem 934 37025 fridtjof.rannem@ntebb.no 
Ass TD: Trond Iversen  975 69478 FASABO@online.no 
Ass TD: Arnfinn Paus  954 62166  arnfpau@online.no 

 
Hopp: 
TD:  Øyvind Kvig  419 34890  kvig.kvig@online.no 

 
Kombinert: 
TD  Rune Sørli  926 20202 rusorli@gmail.com 

 

KONTAKTPERSONER ARRANGØR 
 
Rennleder langrenn  

 Kristian Amundsen 908 29 822  kristian@faunakf.no 
 
Rennleder hopp 

 Leif Karlsen  908 08 397 leif@peder-brenne.no 
 
Rennleder kombinert 

 Stein Erik Eriksen 900 17 371 st-er2@online.no 
 
Bakkesjef/preparering hopp 

 Knut Arild Hansen 481 45049  knut.arild.hansen@nordlandsnett.no 
 
Leder hovedkomiteen/sekretariat Fauske 

 Siv Værnes 975 76222 siv.anita.vaernes@hotmail.com  
 
Tidtaking Fauske - EQTiming 

 Daniel Aasen  918 07501 post@fauske-il.no 
 
Rennkontor Fauske 

 Eva Lund Pedersen 90 88 73 87      eva.lund.pedersen@gmail.com 

Rennkontor/sekretariat Rognan 

 Nina Forseth 900 98 552  post@saltdal.frivilligsentral.no 
 
For andre kontaktpersoner / mer informasjon se www.skiforbundet.no/hl2016 
 

Velkommen til spennende og minnerike dager på Fauske og Rognan! 

mailto:fridtjof.rannem@ntebb.no
mailto:FASABO@online.no
mailto:arnfpau@online.no
mailto:kvig.kvig@online.no
mailto:rusorli@gmail.com
mailto:kristian@faunakf.no
mailto:leif@peder-brenne.no
mailto:st-er2@online.no
mailto:knut.arild.hansen@nordlandsnett.no
mailto:siv.anita.vaernes@hotmail.com
mailto:post@fauske-il.no
mailto:post@saltdal.frivilligsentral.no
http://www.skiforbundet.no/hl2016

