
 

 

 

 

 

 Vind IL og Oppland Skikrets ønsker velkommen til Vindrennet søndag 22.01.2017. 

  
Vind IL og Oppland Skikrets ønsker velkommen til årets Vindrenn. Rennet er i fri teknikk med enkeltstart 

for klassene 8-12 år og fellesstart med skibytte for klassene fra 13 år til og med senior. Rennet inngår i 

Totenbankcup for klassene 11-14 år. Klassene 13-14 år seedes jfr. OSK sitt regelverk. 

Online påmelding via MinIdrett:   PÅMELDING 

Påmeldingsfrist torsdag 19/1. 

 Første start kl. 11.00. 

 Det er fri teknikk enkeltstart for klassene 8-12 år (8-10 år: 1,5 km, 11-12 år: 2 km). 

 Fellesstart med skibytte i de øvrige klassene.   

J/G 13/14 år – 2 x 2 km 

Jenter 15/16 år til og med kvinner senior – 2 x 3 km 

Gutter 15/16 år – 2 x 3 km 

Menn 17 år til og med menn senior – 2 x 5 km 

Det blir kiosksalg og kafe inne på Vindhytta.  

Parkering på Vind skistadion, kr. 50,-, som betales KONTANT eller med VIPPS til Vind Idrettslag, gjerne på forhånd! 

OBS: Løypene stenges fra lørdag kl. 18.00 og ut dagen pga. løypepreparering! 

 Rennkontoret finner dere i 2. etasje på hytta. Her deles startnummer ut klubbvis. 

 Garderober med dusj er tilgjengelig på Vindhytta. 

 Viktig! Alle som skal delta i skirenn fra fylte 13 år, må ha skilisens. Engangslisens a kr. 60,- (13-25 år) eller kr. 

150,- (26 år og eldre) kan løses på rennkontoret. 

 Det vil benyttes Emit tidtakersystem.  Alle løpere fra 11 år skal ha egen brikke. Det er mulig å låne brikke mot 

et gebyr på kr. 20,-. Ikke innleverte leiebrikker faktureres med kr. 600,-. 

 Protestfristen er 15 minutter etter uoffisiell resultatliste er hengt opp.  

 Premieutdeling vil foregå inne på Vindhytta ca. en halv time etter protestfrist er gått ut. Bekjentgjøres med 

oppslag. Premiering: 100 % t.o.m. 14 år, 1/2 premiering i 15-16 år og 1/3 premiering i de øvrige klassene.  

 Startkontingent og brikkeleie etterfaktureres klubbene. 

 Vi ber løpere, ledere og foresatte ta hensyn til løperne som er ute og konkurrerer. 

 

Velkommen! 

Ole Henrik Evensen, rennleder 

https://minidrett.nif.no/Event/Index/305148#305148-011
https://www.facebook.com/128963377151524/photos/128963717151490/

