
Hjertelig velkommen til Mosjøen og Bysprin-
ten 2019 og til skifest med en del av verdens 
beste skiløpere på start.

Fredag 26.april:
18:00-19:30  Øystein Pettersen med andre    
  stjerner på Sjåmoen. 
  Skitrening for alle påmeldte til Ung  
  domssprinten. Her får dere tips om 
  trening og teknikk. Gratis!

lørdag 27.april:
08:30  Utdeling lagposer i teltet
09:15  09:30 Løypene åpne for testing av ski. 
  NB! Stenges 09:30
10:00-10:40  Prolog (NB! 10 sek-intervall)
10:50-12:40  Heat Ungdomssprint
12:45   Premieseremoni i teltet

Jenter og gutter fom. 8 år tom 10 år har en løypelengde 
på 320 meter.

Jenter og gutter fom. 11år tom 20 år 480 meter.

Klassene 10-8 år starter først i prolog og så kommer klas-
se 19-20-18-17 osv. Så snart prologen er ferdig, kommer re-
sultatlisten opp på vinduet lengst sør på Helgeland Spa-
rebank og på motsatt side av gata. Da kan dere selv se i 
hvilket heat dere starter. Det blir samme klasserekkefølge 
på heat som i prolog. Dette blir også opplyst av speaker. 
Men det er viktig at løpere og lagledere følger med selv. 
Det er viktig at alle er klare til sine starter, da tidsskjemaet 
er stramt. 

Heatene går fortløpende, så vær frempå og følg med! 

De første 25 meterne er et stakefelt, der det ikke er tillatt 
å skøyte. Slutt på stakesone er samme som målstreket. 

Heatene settes opp slik, med 3 stk på hver linje: 
Klasse 8 tom 10 år, får gå 1 heat. Heatene settes opp etter 
prologtid, de 9 beste uavhengig av kjønn og klasse går til 
A-finale. De neste 9 beste tidene går til B-finale og videre 
de neste 9 til C-finale osv.

Klasse 15 år tom 19-20 år får gå 1 heat. Heatene blir satt 
opp klassevis etter tid i prologen.

Løperne går A-finale, B-finale og evt. C-finale. Prologtid 
bestemmer hvilket finaleheat de kommer i. Løpere med 
de beste tidene i A-finale etc. Det blir ca 6 stk i hvert heat, 
beste tid nærmest banken osv. De 2 beste i hver A fina-
le har mulighet for å kvalifiseres til Bysprinten hvor de 2 
beste tidene blant alle A finaler teller. Så de 2 totalt beste 
får delta sammen med verdens beste skiløpere senere på 
dagen!

Klasse 11 tom 14 år, får gå 1 heat. Heatene blir satt opp klas-
sevis etter tid i prologen. Løperne går A-finale, B-finale og 
evt. C-finale. Prologtid bestemmer hvilket finaleheat de 
kommer i. Løpere med de beste tidene i A-finale etc. Det 
blir ca 6 i hvert heat, løper med beste tid nærmest ban-
ken osv.

Etter målgang på prologen tas brikker inn på alle løpere 
under 15 år. 15 år og oppover beholder brikkene til heatene. 
Startnummer beholdes på hele dagen. Tas av på premie-
utdeling – om noen drar før premieutdeling leveres num-
meret inn ved startområdet!

NB! Snøen har vært lagret og kan inneholde noe foruren-
sing/småstein. 

Utdeling lagsposer lørdag kl 8.30 i teltet.
NB! Skiløper skal være bak på startnr.
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Vi ber om at foreldre / trenere viser hensyn til våre vakter og anvisninger – spesielt området foran 
Helgeland Sparebank. Ingen foresatte / trenere inn i paddock. Vi skal ta godt i mot deres håpefulle!

Vi håper sammen med dere, at det blir en fantastisk dag, med gode minner fra Bysprinten 2019.

Det kan forekomme endringer i programmet.

Påmelding på www.bysprinten.no eller Nordland Skikrets

Velkommen!


