
 

Arrangør                                               

RENNINNBYDELSE 
RULLESKICUP 2019  

 

Rulleskirenn Målselv Fjellandsby 23.06.2019 
 

 

Troms Skikrets inviterer til 1. renn i Rulleskicupen 2019, søndag 23. juni kl. 13.00.  

 

 RENNPROGRAM 
 
Søndag 
23. Juni 

Kl. 11.00 – 15.00 
 
 
Kl. 13.00  
 
 

Rennkontoret er ved start. Der skjer utdeling av 
startnummer og rulleski (NB! begrenset antall). 
 
Start J/G 15-16, junior og senior – Enkeltstart 
Stilart: Klassisk 
 

 
 
 
 
 

 
Program med starttidspunkt legges ut etter utløp av påmeldingsfristen. 
 
Rulleskirennet er i klassisk stil. Løypa går fra krysset til Fjellandsbyen – til toppen, ved Servicebygget. 
 

Rennledere: 
Rennleder Toralf Heimdal 

 
Teknisk delegert (TD): 
TD Navn 

Langrenn, TD Rune Tøllefsen 

 

PÅMELDING 
 
All påmelding gjøres online via Min idrett. Klubbene faktureres i ettertid. 
 

Startkontingent: 
15-16 år: kr 100,-, Junior: kr 115,- og Senior kr 130-. Dobbel pris ved etteranmelding.  
 
Påmeldingsfrist: 19. juni kl. 23.59. 
 
Etter påmeldingsfristens utløp vil påmeldingslistene bli lagt ut på kretsens nettside. 
 

Tidtaking: 
Emit tidtakersystem uten brikkeløsning vil bli benyttet.  
 

Skilisens: 
Løpere uten gyldig skilisens (sesonglisens) må løse engangslisens for hver start. Engangslisens koster kr. 
50,- for løpere under 25 år, og kr. 130,- for løpere over 25 år.  
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Rulleski: 
Vi har dessverre et begrenset antall rulleski fra IDT på dette første rennet. (Leveringen fra IDT er forsinket 
og når ikke fram til søndag). Alle må derforta med seg egne rulleski. IDT eller annet merke med 2’er 
hjul. De skiene vi har, utleveres på rennkontoret fra kl. 11.00.  
 
Klassiskskiene kan kjøpes av deltakerne for kr 1 250,- inkl. binding og mva. (veil.pris kr 3 290,-). 
Deltakerne kan også kjøpe skøyteski for kr 1 000,- inkl. binding og mva. (veil. pris kr. 2 390,-). 
 
 

Rennreglement 
• Det er påbudt med hjem 

• Det oppfordres til å bruke briller 

• Løypa er åpen for alminnelig trafikk og det er vanlige trafikkregler som gjelder. Det er ikke gul 
midtstripe, men kryssing av en «tenkt» midtlinje kan medføre diskvalifikasjon. 

• Alle som deltar i konkurransen må ha skilisens 

• Alle deltakere er pliktig til å være behjelpelig ved uhell/ulykker 

• Det er forbudt å kaste fra seg søppel langs løypa 

• Følg instrukser gitt av arrangør. 

• Det oppfordres til å vise aktsomhet i alle løpets faser og at sikkerheten ivaretas på en best mulig 
måte. 

 

RENNKONTOR 
 
Rennkontoret er ved start. På rennkontoret får du startnummer, start- og resultatlister og annen 
informasjon.  
 
Åpningstidene til rennkontoret: kl. 11.00 – rennslutt. 
  
Rennkontor langrenn kan også kontaktes på telefon 934 14 714. 
 

Startnummer: 
Startnummer blir delt ut klubbvis. 
 
 
 
 

STARTLISTER/RESULTATLISTER 
 
Startlister blir lagt ut på vår nettside www.tromsskikrets.no umiddelbart etter trekning. Startlister deles 
også ut klubbvis, sammen med startnummer.  
 

Offisielle resultatlister: 
Resultatlister legges ut på kretsens nettside. 
 

Jury: 

Klager må leveres til sekretariatet skriftlig på eget skjema.  
Jury er TD og rennleder.  
 
 

PARKERING 

  

Parkering i grustak like ved fylkesveien/krysset opp til Fjellandsbyen. 
 
 
 

http://www.tromsskikrets.no/
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GARDEROBER / DUSJ 
 
Det er mulig å dusje på Bardufosstun. 
 

PREMIERING 

 
Det blir sammenlagt premiering for cupen. Poengsystem (World Cup: 100-80-60-50-45-40-36-32-29-26-24-
22-20-18-16-15-14-13 osv. 
Det blir ingen egen premiering på det første rennet. 
 
 

KAFÉ 
 
Kafeen i Fjellandsbyen er ikke åpen, men terrassen og møbler kan brukes. Alle må ta med mat og drikke.  
  
 

ANDRE OPPLYSNINGER 
 

Kontaktpersoner: 
 

FUNKSJON NAVN TELEFON E-MAIL 

Rennleder Toralf Heimdal 950 81 111  

Rennsekretær/kontor Birgitte Gustavsen 934 14 714 Birgitte.gustavsen@skiforbundet.no 

Løypesjef Kristian Olsen 905 36 331  

Tidtakeransvarlig Bjørn Heimdal   

TD Rune Tøllefsen 911 41 316  

 
Troms Skikrets ønsker alle hjertelig velkommen til det første rulleskirennet i årets 

Rulleskicup i Troms.  
 

 


