
 
 

Velkommen til KM i langrenn 27. og 28. januar 2018 

Lørdag 27. januar blir det folkefest! Denne dagen har NRK’s sportsstudio tilhold på Gjøvik, og 

vil blant annet ha sending fra rennet vårt! Dagen får i år navnet NRK sportens superlørdag . 

Denne lørdagen arrangerer Vind IL, i samarbeid med Oppland Skikrets, KM i sprint, fri 

teknikk ved Hovdetjernet (Fastland) i Gjøvik. Rennet er åpent for klassene 8 år til senior. Det 

kåres kretsmestere i klassene 13 år og eldre. 

Samme dag arrangerer Gjøvik Skiklubb Kikkanrennet i slalom i Hovdebakken (samme sted).  

Det arrangeres forskjellige aktiviteter for barn i området rundt Fastland og Hovdebakken i 

tillegg til rennene. 

 

Begge dager: 
Rennleder: Ole Henrik Evensen 

TD: Magnus Aass og Jan Sverre Seierstad 

Rennene begge dager inngår i Gålå-cup 2018 for klassene 15 og 16 år, kretscup for Oppland 

Skikrets. 

 

https://totenbanken.no/


Skilisens: 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) betales via ”Min Ski app”. Appen kan lastes 

ned gjennom App Store eller Google Play. Kvittering for betalt engangslisens vises i 

sekretariatet på renndagen. 

Tidtaking: 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,-. 

Protestfrist: 15 minutter etter at uoffisiell resultatliste er hengt opp. 

Ved få deltakere i klasser kan to aldersklasser slås sammen. Juniorklassene kan slås sammen 

til en eller to klasser. Det kåres kretsmestere i alle klasser fra 13 år. 

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

Påmeldingsfrist er 24.januar kl. 23.59. 

Påmelding: https://www.skiforbundet.no/oppland/terminliste/arrangement/?eid=314426  

Klubbene etterfaktureres. 

Overnatting: 

For de som trenger overnatting denne helga anbefaler vi billig og god overnatting på Gjøvik 

Vandrerhjem, Hovdetun. Vandrerhjemmet ligger på samme område som lørdagens 

sprintrenn skal arrangeres.  

         

www.hovdetun.no 

 

Lørdag: 

Rennet er forbeholdt løpere fra Oppland Skikrets. 
Sprint, fri teknikk, Hovdetjernet (Fastland). 

Første start kl. 09.00. 
Rennkontor: Gjøvik Vandrerhjem, Hovdetun. 

Garderober: Gjøvik Vandrerhjem, Hovdetun. Meget begrenset dusjkapasitet.  

Varmestue/oppholdsrom/kafe: Gjøvik Vandrerhjem, Hovdetun. 

Det vil ellers være flere serveringssteder på området. 

Parkering: Det vil være begrensede muligheter til parkering på Fastland. Det henvises til 

parkering på anviste områder som det skiltes til. 

 

https://itunes.apple.com/no/app/min-ski/id1163507372?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.norgesskiforbund.minski&hl=no
https://www.skiforbundet.no/oppland/terminliste/arrangement/?eid=314426
http://www.hovdetun.no/
https://www.facebook.com/127844033945376/photos/892190457510726/


Premieutdeling: Gjøvik Vandrerhjem, Hovdetun. 

100% premiering i klassene til og med 14 år, 50% i klassene 15 og 16 år og 1/3 premiering i 

eldre klasser. 

Tidspunkter for premieutdeling publiseres på stadion på renndagen. 

OBS – OBS – OBS – Beslutning fra OSK. 

I klassene 8-10 år går alle løpere to heat uten rangering.  

Klasse 11 år - senior: 

På grunn av rennets arrangementsform og lysforhold på rennstedet, har Oppland Skikrets i 

samarbeid med rennets TDer, besluttet at det ikke arrangeres kvartfinaler i sprintrennet. 

Løpere som plasserer seg som nr. 1 – 12 i prologen går direkte til semifinale. I klassene 11-14 

år går øvrige løpere plasseringsheat. Det vil ikke bli gjennomført plasseringsheat i klassene 

15 år – senior. 

Søndag: 

Fellesstart, fri teknikk, Vind Idrettspark for klassene 13 år til senior. 

Første start kl. 11.00. 

Distanser: 

J13 og 14 år: 3 km 

J15 og 16 år: 5 km 

K17 år til KS og KS FH stående: 10 km 

G13 og 14 år: 3 km 

G15 og 16 år: 5 km 

M17 år: 10 km 

M18 år: 15 km 

M19-20 år, MS og MS FH stående: 20 km 

Seeding: I klassene 15 og 16 år seedes løperne ut i fra stillingen i Gålåcup og evt. løpere fra 

andre skikretser vil seedes etter løpere fra OSK. 

Rennkontor: Vind Idrettspark, 2.etg. klubbhytta. 

Garderober: Vind Idrettspark. 

Servering: På klubbhytta og ute på området. 

Parkering: Vind Idrettspark. Kr. 50,-. Kan betales med Vipps. 

Premieutdeling: Inne på klubbhytta. 

100% premiering i klassene 13 og 14 år, 50% i klassene 15 og 16 år og 1/3 premiering i eldre 

klasser. Tidspunkter for premieutdeling publiseres på stadion på renndagen.  

 

Ole Henrik Evensen, rennleder 


