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Invitasjon 
Velkommen til hopp- og kombinertrenn i Jordalen 

hopp Tinde arena søndag 21.03.2021. Rennet 

inngår i Regioncup for Hedmark og Oppland Skikrets. 

Korona restriksjoner 

Det er satt noen restriksjoner på arrangementet som følge av koronasituasjonen. 

Det er utarbeidet en egen smittevernplan for arrangementet som alle deltagere, 

foresatte, støtteapparat og funksjonærer må sette seg inn i før arrangementet. 

Her er en kort oppsummering av de viktigste punktene i planen: 

 Det åpnes ikke for påmelding i klassene senior og veteran. 

 Arrangement åpnes kun for deltagere fra Oppland og Hedmark skikretser. 

 Alle blir registrert ved ankomst (NB! Alle skal være forhåndspåmeldt). 

 Alle skal holde 1 meter avstand til andre under hele arrangementet. 

 Det blir felles premieutdeling med god avstand ute på sletta etter at 

kombinertrennet er ferdig. 

 Sprit blir plassert ut i på strategiske steder 

 Funksjonærer har munnbind 

 Foreldre, trenere, utøvere og andre besøkende over 12 år forventes å bruke 

munnbind foruten deltagerne når de hopper eller går langrenn og må ha med 

dette selv 

 Det blir ikke kiosk 

 Det blir ikke garderober 

Arrangørstab 

 Rennleder hopp: Kristian Brenden, 415 13 879, kristiankvart@hotmail.com 

 Rennleder kombinert: Pål Thore Aasmundstad, 970 28 871, pasan_rbk@hotmail.com 

 Smittevernansvarlig: Pål Thore Aasmundstad, 970 28 871, pasan_rbk@hotmail.com 

 Rennkontor/påmelding: Pål Erik Bjørke, 957 00 002, jordalen@galaidrett.no 

 Bakkeansvarlig: Torfinn Scheie, 958 83 888, to-schei@online.no 
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Klasser og bakker hopp 

Klasser Fødselsår 

Bakkestørrelser 

 Structor GE 
Haug og 

Ruud VVS 

Haverstad 

Entreprenør 

K4 K10 K25 K45 K70 

G/J åpen klasse Barn X X X   

G/J 11+12 år 2009-10   X X  

G/J RC (13-16)1 2005-08   RC D RC C RC A/B 

G/J Junior1 2001-04     X 

Kombinert 

1. omgang i hoppkonkurransen er grunnlaget for langrennet. Poengavstand etter 1. 

omgang regnes om til sekunder for de rangerte klassene. Mens det for de urangerte 

klassene benyttes fellesstart. 

Kombinertklassene settes ut fra påmeldingen i hopp. Dersom det er utøvere som 

kun ønsker å delta i kombinert (ikke tellende i hopp) så melder en seg kun på i 

kombinert. For alle andre kombinertløpere må en melde seg på både i hopp og 

kombinert. Her er valgene for påmelding kombinert: 

 Kombinert K4 – Kortsprint (500 m) – fellesstart uten rangering 

 Kombinert K10 – Kortsprint (500 m) – fellesstart uten rangering 

 Kombinert K25 – 1 km – 40 poeng i hoppbakken = 1 minutt 

 Kombinert K45 – 2 km – 30 poeng i hoppbakken = 1 minutt 

 Kombinert K70 – 3 km – 25 poeng i hoppbakken = 1 minutt 

Påmelding deltagere 

All påmelding skjer via minidrett.no med forhåndsbetaling. Påmeldingsavgift for 

aldersbestemte klasser kr 130,- og junior kr 150. Det åpnes ikke for deltagelse for 

senior og veteran. 

Det er satt begrensing til deltagelse i en bakke/klasse pr deltager. 

  

                                           

1 Krav om lisens. Engangslisens kan kjøpes ved påmelding via min idrett. 
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Påmelding publikum, støtteapparat, foresatte mm 

Alle som skal være i anlegget renndagen må registrere seg på forhånd. Send e-post 

til jordalen@galaidrett.no med navn og telefonnummer senest innen fredag 19. 

mars. Navn på deltagere blir registrert gjennom påmelding via Min idrett og trenger 

ikke sendes via e-post. 

Lisens 

Alle som har fylt 13 år må ha gyldig lisens. De som ikke har gyldig årslisens, kan 

kjøpe engangslisens ved påmelding via min idrett. Det er deltagerens/foresattes 

ansvar at gyldig lisens er i orden. Det blir ikke mulighet for å kjøpe engangslisens 

fra arrangør renndagen. 

Parkering 

Kr 100,- for parkering renndagen. Betales med VIPPS til 97263 – merk «Parkering». 

Det er ikke mulighet for kontant betaling med bakgrunn i koronasituasjonen. 

Rennkontor 

Rennkontor er stengt for besøkende renndagen. , men kan nås på telefon 957 00 

002 

Kiosk 

På grunn av koronarestriksjoner blir det ikke åpen kiosk. Alle oppfordres til å ha 

med seg mat og drikke til eget behov. 

Garderober 

Det blir ikke tilgang til garderober for å skifte. Det oppfordres til å skifte ute eller i 

biler. 

Åpen trening 

Det blir åpen trening mot heisavgift (kr 50,-) på følgende tidspunkt renndagen: 

 K70 og K45: 0930 - 1045 

 K25, K10 og K4: 1100 – ca 1215 

Heisavgift (åpen trening) 

Heisavgift kr 50,- ved hopping under åpen trening. Hoppere i K4 og K10 betaler 

ikke heisavgift. Betalt heisavgift gjelder for hele dagen og betales med VIPPS til 

97263. Merk betaling med heisavgift. 

mailto:jordalen@galaidrett.no
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Startnummer 

Startnummer hopp er sortert klubbvis og henger på vantet ved sletta når dere 

ankommer arenaen. 

Siste frist for bytte av bakker er kl 10:30 i K70 og K45, senest kl 12:00 i K25, K10 

og K4. Ring rennkontoret på telefon 957 00 002 for bytte av bakker. Nytt 

startnummer hentes da i kjelleren på dommertårnet etter avtale (byttes med 

opprinnelig startnummer). 

Startnummer kombinert blir delt ut ved startområdet på sletta til storbakkene fra ca 

13:15 (opplyses av speaker). 

Startnummer samles inn fortløpende etter 2. omgang hopp. Startnummer kombinert 

samles inn etter målgang. 

Transport 

Adresse til Jordalen hopp Tinde arena er Øvergrendsveien 570, 2640 Vinstra. Fra 

nord ta av E6 ved Vinstra og følg fylkesvei 256 (baksideveien) sørover ca 5 km. Fra 

sør ta av E6 ved Harpefoss og følg fylkesvei 256 (baksideveien) nordover ca 4 km. 

Det er skiltet avkjøring fra fylkesvei 256 mot Jordalen. 

Resultatlister og premiering 

Resultatlister for klassene 

10 år og yngre (åpne 

klasser) er ikke rangerte. 

Det er premie til alle 

deltagerne. Premiene 

deles ut på sletta etter at 

kombinert er gjennomført. 

Deltagere holder god 

avstand i forbindelse med 

premieutdeling. Uoffisielle 

resultatlister er også 

løpende oppdatert og lagt 

ut på https://kjump.no 

  

https://kjump.no/
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Foreløpig program Jordalsrennet Regioncup 2021 

09:00 Rennkontoret åpner (kun telefon) 

09:30 Åpen trening K45 og K70 mot heisavgift 

10:45 K45 og K70 stenger for trening 

11:00 Rennstart K70 – ingen prøveomgang 

Åpen trening K25, K10 og K4 

Fortløpende Rennstart K45 – ingen prøveomgang (ca 11:45) 

Etter K45 K25, K10 og K4 stenger for trening 

K45 og K70 stenger for hopping på grunn av forberedelse 

kombinert på sletta 

Pause Kort pause for flytting av lengde- og stildommere 

Fortløpende Rennstart K25 – ingen prøveomgang (ca 12:30) 

Fortløpende Rennstart K10 – ingen prøveomgang (ca 13:00) 

Fortløpende Rennstart K4 – ingen prøveomgang (ca 13:00) 

Pause Kort pause for klargjøring av kombinert 

  

 Kombinert (foreløpig tidsplan avhengig av påmelding) 

13:30 Start kombinert K70 alle klasser (lederne i hver klasse starter likt) 

RC A og RC B starter i samme kombinertklasse. Det benyttes gate 

kompensasjon for å utligne klassene. 

Fortløpende Start kombinert K45 alle klasser (lederne i hver klasse starter likt) 

Fortløpende Start kombinert K25 alle klasser (lederne i hver klasse starter likt) 

Fellesstart for urangerte klasser 

Fortløpende Fellesstart kombinert K10 åpen klasse 

Fortløpende Fellesstart kombinert K4 åpen klasse 

  

Fortløpende Premieutdeling hopp og kombinert 

 

Kontaktperson rennkontor og påmelding 

Pål Erik Bjørke – 957 00 002 – jordalen@galaidrett.no 

Rennkontoret er plassert i 1. etasje i dommertårnet. Dette er stengt for besøk, men 

ta kontakt på telefon 
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