
 

SØRKEDALSRENNET – lørdag 10. januar 2015 
 

SØRKEDALSRENNET 2015 
 
Sørkedalens Idrettsforening inviterer for 36. gang til turløpet Sørkedalsrennet lørdag 10. januar 2015.   
 
Start og mål ved Sørkedalens Idrettslokale. 
  
START 
Første start kl. 08.45 – puljevis fellesstart  
 
Distanse: Løypa er ca 25 km 
Deltakere: Rennet er åpent for kvinner og menn, født 2002 og tidligere 
 
Påmelding: 
Påmelding skjer via linken https://reg.eqtiming.no/?SkipQueue=1&EventUID=15108 
 
Startkontigent: 
For klassene K/M 2 -13:  

Kr 400 – ved påmelding innen 30. desember kl 23.59 
Kr 500 – ved påmelding innen 8. januar kl 23.59 
Kr 600 – ved etteranmelding fra 9. januar kl 00.01 

 
For klassene Trim, 17-18 år og 19-20 år: 

Kr 250 – ved påmelding innen 8. januar kl 23.59 
Kr 350 – ved etteranmelding fra 9. januar kl 00.01 
 

Av kontingentsatsene går kr 30 (kr 12 i trim) i avgift til Oslo Skikrets. 
 
Etteranmelding:  
Etteranmelding kan gjøres på rennkontoret fredag 9/1 kl 18-20.00 og lørdag 10/1 kl 07.00-08.30 
   
Startnummer:  
Startnummer deles ut på Idrettslokalet fredag 9/1 kl 18-20.00 og lørdag 10/1 fra kl 07.00  
 
Startlisens:  
Alle løpere til og med 70 år må ha gyldig skilisens som må fremvises ved henting av startnummer.   
 
Hvis du trenger engangslisens skal denne innbetales sammen med deltageravgiften.  Arrangøren selger 
engangslisens til deltagere som ikke kan fremvise gyldig årslisens.  
 
Engangslisensen er på kr 50 for løpere opp til og med 25 år, og kr 130 for løpere 26 år og eldre.  
Årslisensen koster kr 250.   
  
Hvis vær- og føreforhold nødvendiggjør avlysning, forbeholder vi oss retten til å beholde kr. 50 av hver 
deltakers startkontingent.  NB!  Rennet har aldri vært avlyst! 
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Klasseinndeling: K/M 17-18 år, K/M1 19-20 år, K/M2 21 -25 år, K/M3 26-30 år, K/M4 31-35 år,  

K/M5 36-40 år, K/M6 41-45 år, K/M7 46-50 år, K/M8 51-55 år, K/M9 56-60 år, 
K/M10 61-65 år, K/M11 66-70 år, K/M12 71-75 år, K/M13 76 år og eldre, 
Trimklasse 

 
 Merke : Alle som fullfører tildeles merke.  Første gang sølv, femte gang gull og 
                                             tiende gang – 10. års fatet, deretter trofeer ved 15., 20., 25. 30 og 35. gang 
 
Premiering: 3 beste i hver klasse (unntatt trimklassen) 
  
Rennleder:        Svein Monsen: 9157 4738 sorkedalsrennet@sorkedalen.no       
 
Rennkontor:        Idrettslokalet: 22 49 90 39 (fredag 9/1 kl 18-20 og lørdag 10/1 kl 7-8:30)  
 
 
 

VELKOMMEN! 
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