Velkommen til avslutningshelg på Lygna Skisenter
Brandburennet og KM stafett
6-7. april 2019

Brandburennet er avslutningsrenn for TotenbankCup, GD Cup og Gålå Cup,
og i tillegg blir KM stafett arrangert søndag.
Det legges også opp til et sosialt arrangement lørdag ettermiddag,
med premieutdeling sammenlagt for alle tre kretscupene - for utøvere (og foresatte)

Lørdag 6. april
•
•
•
•

Kl. 08:00 - 16:00
Kl. 10:00
Kl. 11:00 – 11:25
Kl. 11:30

Rennkontor åpent
Første start for klassene 8-10 år
Løypene er åpne for 11 år og eldre
Første start for cup-klasser 11-14 og 15/16.
… 11-12 år enkeltstart fristil
… 13-16 år + FH duathlon
… 17 år og eldre + FH duathlon

•
•
•

Kl. 14:30 - 15:30
Kl. 15:30
Kl. 16:30

Pizzabuffet (i servicehuset) *
Sosial aktivitet med bl.a. besøk av Ansgar Evensen (sølv junior-VM)
Premieutdeling sammenlagt i GD-, Totenbank- og Gålåcup

* Pizzabuffet i Servicehuset – pizza og brus
Pris kr 175,- (100 kr for barn t.o.m. 11 år).
KLIKK HER for bestilling, siste frist 1. april

Søndag 7. april:
•
•
•

Kl. 09:00 - 16:00
Kl. 11:00
Kl. 12:00

Rennkontor åpent
Første start stafett 8-12 år
Første start KM stafett 13 år og eldre

Klasser stafett:
•
•
•

J/G/Mix 8-10 år
J/G/Mix 11-12 år
J/G/Mix 13-16 år

•

Junior og senior
Går 2 manns-stafett á to runder hver, Klassisk-Klassisk-Fri-Fri.
Kvinner junior og senior går 3,0 km klassisk, 3 km klassisk så 3,0 km fri, 3 km fri.
Menn junior og senior går 5,0 km klassisk, 5,0 km klassisk så 5,0 km fri, 5,0 km fri

Tre etapper: Klassisk-Klassisk-Fri, 1,0 km pr. etappe.
Tre etapper: Klassisk-Klassisk-Fri, 2,0 km pr. etappe.
Tre etapper: Klassisk-Klassisk-Fri, maks 45 år på laget,
3,0 km pr. etappe.

NB!
Det er mulig å melde på mikslag (blanding av jenter og gutter på tvers av klubber)
Disse mikslagene går da ‘utenom KM’.
Klubbene kan også melde inn enkeltløpere som ikke får plass på eget lag.
Arrangøren vil da sette sammen lag i de ulike klassene.
Disse må meldes inn innen kl 16:00 lørdag.

Velkommen til Lygna!

