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INNBYDELSE/PROGRAM  
Fauskerennet 

3. januar 2016 kl 1100 

Klungsetmarka 
Klassisk 1-10 km 

 
Fauske IL Ski/Langrenn 

Nord-Norges	ledende	skiklubb	

«Alltid	en	skilengde	foran»	

 



																		 																																																																

						 				 			 	 Side	2	
	

	 

Velkommen til Fauske! 
 
Vi har gleden av å ønske dere alle velkommen til årets første skirenn på Fauske.  
Her får dere møte og konkurrere mot flere av Nord Norges beste langrennsløpere i flotte løyper som  
venter på dere alle J 
 
Lykke til! 
 
 
Hilsen  
Fauske IL Ski/Langrenn 
 
 
Cecilie Amundsen – tlf 454 04799 
 
Leder 
 
 
 

INFORMASJON FAUSKERENNET 3.1.2016 
Hjemmeside Fauske IL Ski: 	
http://ski.fauske-il.no/	

 
 
 
 
 
 
 
   
Teknisk delegert 

• André Emil Støvset 482 14846 astovset@sbnett.no 

Rennleder 
• Kristian Amundsen 908 29822        kristian@faunakf.no 

 
Sekretariat 

• Eva Lund Pedersen 908 87387 eva.lund.pedersen@gmail.com 

Jury 
•   TD, rennleder og løypesjef 
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LØYPEKART	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						
Se hjemmesiden: http://ski.fauske-il.no/		

RENNPROGRAM	 	 	 											 
Klasse År Klassisk 
G / J 8, 9, 10  1 km 
G / J 11, 12 2 km 
G / J 13, 14 3 km 
G / J 15, 16 5 km 
K  17, 18 og 19/20 og senior 5 km 
M 17, 18 og 19/20 og senior 10 km 

 
«Rekruttklasse» for 5-6-7 år (født 2011, 2010, 2009), start kl 1030.   
	

PÅMELDING 
Online påmelding benyttes: 

http://www.skiforbundet.no/nordland/terminliste/arrangement/?eid=298510	

Påmeldingsfrist 31.12.2015 
 
Påmeldingslister legges ut på hjemmesiden 1.1.2016  
 
Endringer / feil må meldes til d.aasen78@gmail.com  innen 2.1.2016 kl 1000.     
  

• For påmelding åpen klasse: d.aasen78@gmail.com innen 2.1.2016 kl 1000 
 
Skilisens (fra 13 år og opp: http://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/skilisens/  (evt. engangslisens) 
 

PÅMELDING REKRUTTKLASSE 
Påmelding rekruttklasse på mail til posthl2016@hotmail.com så tidlig som mulig, senest søndag 
3.1 kl 0830. Ingen startavgift 
 
Påmeldingsavgift konto 4555.20.51363  
 

Jente og gutteklassen 100,- 
Juniorklassen 115,- 
Seniorklassen 130,- 
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STARTLISTER 
Offisielle startlister legges ut på vår hjemmeside: http://ski.fauske-il.no/		2.1.2016. Disse legges også ut på 
rennkontoret.  

BRIKKER 
Vi bruker EMIT tidtakersystem. Husk å ta med egen brikke. Brikke kan lånes hos arrangør.  
Ved manglende tilbakelevering av brikke faktureres idrettslaget med kr. 650,- pr. ikke tilbakelevert brikke.  
    
UTDELING AV STARTNUMMER 
Startnummer utleveres lagsvis i sekretariatet i Klungsetstua fra kl 0900 søndag 3.1.2016  
Ved manglende tilbakelevering av startnummer faktureres laget med kr. 500,- pr. ikke tilbakelevert 
startnummer. 
  
LAGLEDERMØTE 
Programheftet erstatter lagledermøte. 
 
TRENINGSTIDER 
Løypa er åpen for treningen hele tiden med unntak av fra 15 min. før første startende til siste er i mål. 
 
GARDEROBE/DUSJ 
Begrenset med dusj /garderober i Klungsetstua 
 
VÆRPROGNOSER 
Oppdaterte værprognoser, se yr.no – søk Fauske 
Temperatur og luftfuktighet, se webkamera: http://vs.klungsetstua.no 
 
RESULTATLISTER 
Resultatlister vil bli lagt ut fortløpende på hjemmesiden, http://ski.fauske-il.no/	samt slått opp på stadion. 
Resultatlistene kan fås på rennkontoret. 
 
PREMIEUTDELING 
Premieutdeling ved Klungsetstua. Tidsplan for premieutdeling blir hengt opp på oppslagstavla og annonsert 
av speaker. 
 
PARKERING 
Ingen parkeringsavgift  
 
KAFÉ KLUNGSETSTUA 
Kafe i Klungsetstua fra kl 0900. Vafler og kaker, pølser/brød, laksewrap, frukt og div drikke. 
 
Laks fra Wenberg Fiskeoppdrett AS  
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KART OVER FAUSKE OG VEI TIL STADION:  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Nord-Norges	ledende	skiklubb	
«Alltid	en	skilengde	foran» 


