Brandbu Idretsforening Skigruppa og Oppland Skikrets ønsker velkommen til

Avslutningshelga for Oppland Skikrets 2019
på Lygna Skisenter lørdag 6. og søndag 7. april
__________________________________________________________________________________

KLASSEINNDELINGER
Lørdag 6. april: Brandburennet – cupavslutninger:
J/G 8-9-10 år 1,2 km – enkeltstart fristil
J/G 11-12 år 2 km – enkeltstart fristil
J/G 13-14 år + FH - 2,5 km duathlon
J/G 15-16 år + FH – 5 km duathlon
K 17/K 18/K 19-20/kvinner senior + FH stå - 5 km duathlon
M 17/M 18/M 19-20/menn senior + FH stå - 10 km duathlon
Søndag 7. april: Stafett, KM for klassene 13 år og eldre:
J/G/Mix 8-10 år - tre etapper: Klassisk-Klassisk-Fri, 1,0 km pr. etappe.
J/G/Mix 11-12 år- tre etapper: Klassisk-Klassisk-Fri, 2,0 km pr. etappe.
J/G/Mix 13-16 år - tre etapper: Klassisk-Klassisk-Fri, maks 45 år på laget, 3,0 km pr. etappe.
Junior og senior: Går 2 manns-stafett á to runder hver, Klassisk-Klassisk-Fri-Fri.
Kvinner junior og senior: 3,0 km klassisk, 3 km klassisk så 3,0 km fri, 3 km fri.
Menn junior og senior: 5,0 km klassisk, 5,0 km klassisk så 5,0 km fri, 5,0 km fri
NB! Det er mulig å melde på mixlag (blanding av jenter og gutter og 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.6. april
LAGOPPSTILLINGER LEVERES INNEN KL. 16.00 PÅ RENNKONTORET LØRDAG 6. APRIL!
__________________________________________________________________________________
Arena:

Lygna Skisenter, merket fra RV 4, 1 km nord for Lygnasæter.
Parkeringsavgift/program, kr. 50 pr. dag.

Løypekart

http://ski.brandbuif.no/

Start 6. april
Start 7. april

Første start kl. 10.00 - 15 sek. startintervall for klassene med enkeltstart.
Første start kl. 11.00 – for stafettklassene 8-12 år
Første start kl. 12.00 – for KM stafett 13 år og eldre

Startkontingent

Kr 100,- /115,-/130 etter skiforbundets retningslinjer pr. start.

Brikker:

Vi benytter emitag brikker til tidtaking. Brikkeleie vi bli belastet etter
gjeldene anbefalinger fra Norges Skiforbund.

Påmelding

Må være arrangøren i hende innen 4. april kl. 23.59
Online påmelding via Min idrett.

Etteranmelding

Inntil en time før første start dersom det er ledige startnummer!
Etteranmeldingsavgift er dobbel avgift fra 13 år og eldre.

Startliste
Resultater

Legges ut 5. april på hjemmeside og Facebook
Legges ut på hjemmeside og Facebook

Rennkontor

Lygna Skisenter, åpent fra kl. 08.00 lørdag og kl. 09.00 på søndag.

Startnummer
og leiebrikker

Lørdag: Deles ut enkeltvis på rennkontoret
Søndag: Deles ut klubbvis på rennkontoret.

Lisens

Løperens eget ansvar fra fylte 13 år. Engangslisens kan ordnes på
rennkontoret kr 60,- for13-25 år /kr. 150,- fra 26 år

Premiering

Til alle løperne i 8-14 år
1/2 i klassene 15-16 år
1/3 i klassene 17 år og eldre
KM medaljer i klassene 13 år og eldre på KM stafett søndag.

Premieutdelinger

I Servicebygget – se oppslag ang. tidspunkt..

Se eget program for premieutdelinger sammenlagt og avslutning for cupene lørdag 6. april, med
påmelding til pizzabuffet (forhåndsbestilling med frist 1.4).
Garderober/dusj og kiosk: Servicebygget på stadion.
Betaling

Det kan betales med Vipps 110387 og kontant ved parkering.
Det kan betales med Vipps 50296, bankterminal og kontant i kiosken.

TD’er
Rennleder

Jan Sverre Seierstad og Ole Henrik Evensen
Ole Kristian Borgli, mobil 469 19 757

Hjemmeside
Facebook:

http://ski.brandbuif.no
https://www.facebook.com/Brandbuifski/

NB! Følg med på facebook og hjemmesiden ved endringer!
VELKOMMEN TIL LYGNA!

