
 

 

 

Innbydelse til Kretsrenn 
Søndag 10. desember 2017 

Målselv Fjellandsby 
 

Arrangementet gjennomføres i samarbeid med: 

 

 
og 

AURORA PARK 

 

                                   

Som følge av stort engasjement for å sikre nok skirenn på sesongens terminliste, har arrangøren i samråd 

med Troms skikrets lagt stor innsats i å finne egnet arena-løsning i Målselv fjellandsby denne helga, hvor 

endelig beslutning om gjennomføring ble tatt sist søndag.  

Midt opp i intense forberedelser har vi fått besøk av stormen «Aina», som har utfordret våre utsikter til å 

kunne gjennomføre et trygt skirenn i området. Vi har fulgt tett på værprognosene med bistand fra 

Meteorologisk institutt på Bardufoss, og på et tidspunkt torsdag kveld tilsa varslet vindstyrke for 

høyereliggende strøk at Mellembygd IL ikke kunne tilby et trygt skirenn på søndag, hvilket avstedkom en 

avlysning på terminlisten. 

Værprognosene fra Meteorologisk institutt har imidlertid endret seg betydelig i løpet av fredag 

morgen/formiddag, og Mellembygd IL ser seg dermed i stand til likevel å gjennomføre. 

 

NB! På grunn av at det har vært både flytting og avlysning i mellomtiden, vil SNN-Cup gå ut denne helga. 2. 

renn i cupen flyttes til førjulsrennet på Bardufoss 16/12. 

Påmeldingsfristen til kretsrennet den 10.desember er flyttet til fredag 08.desember kl. 22.00. 

 

Mellembygd IL håper likevel mange velger å delta i et nytt og spennende arena- og 

løypekonsept i Målselv Fjellandsby og trivelige lokaler for store og små i Aurora Park (tidl. 

Blånisselandet). 



Mellembygd IL Ski har gleden av å invitere til Kretsrenn søndag den 10.desember 
2017.  
Skirennet gjennomføres i friteknikk i turløypene ved Målselv fjellandsby.  
 
 

RENNPROGRAM 
 

Søndag 10.desember Kl. 08.30 Rennkontor åpner Rennkontor/sekretariat  
 Kl. 10.30  Rennstart  Stadion 
 Ca. Kl. 13.30 Premieutdeling Arrangementscafé 

 
Skirennet gjennomføres i turløypene ved Målselv Fjellandsby, som starter ved Aurora Park, ca. 500 meter fra 

parkeringsplassen ved Skikafeen (følg merking). NB! Ikke anledning å kjøre helt frem, påregn derfor noe gå-tid. 

Stadion-området er lett tilgjengelig til fots og det er øyekontakt med løperne ca. 220 meter under start og 

målgang. Dersom tilskuere og støtteapparat ønsker å følge løperne underveis i løpet må man imidlertid ha med 

egne ski/truger.  

 

KLASSER OG PÅMELDING 
 
Klasser Individuelt friteknikk – Første start kl. 10.30  
NB! Følg med på oppdatering av klokkeslett på startlistene! 
 
G/J 11 - 12 år      1,5 km    15 sek. startintervall 
 
FH M/K       Distanse etter avtale.  15 sek. startintervall 
 
 
Klasser Fellesstart friteknikk – Første start ca. kl. 10.45.  
NB! Følg med på oppdatering av klokkeslett på startlistene!  
 
G 13 -14 år      4,5 km  Fellesstart 
J 13 - 14 år      4,5 km  Fellesstart 
G 15 - 16 år      7,5 km  Fellesstart 
J 15 - 16 år      7,5 km  Fellesstart 
K 17/K18/K19/K20/K Senior/K Veteran og M veteran 7,5 km  Fellesstart 
M17/M18/M19/M20/M Senior    12 km  Fellesstart 
 
Påmelding: 
Online påmelding gjennom nettsidene til Troms skikrets og minidrett.no. 
Påmeldingsfrist fredag 08.12.2017, kl. 22.00. 
 
Startkontingenter pr. deltaker pr. renn: 
Jenter/Gutter 11-16 år:  kr 100,-  
Junior 17-20 år:   kr 115,- 
Senior:    kr 130,- 
Brikke-leie:    kr 25,-. 
 
Etter-anmelding: 
Kontakt Arild Ingdal på tlf. nr. 400 29 586. Etter-anmelding medfører betaling av dobbel startkontingentpris for 
årsklassene 13 år og eldre, med fradrag for avgift til kretsen. 
 
Aldersbestemte klasser: kr. 180.-  (Kr. 100 + kr. 100 - kr. 20) 
Junior:     kr. 210.-  (Kr. 115 + kr. 115 - kr. 20)  
Senior:    kr. 240.-  (Kr. 130 + kr. 130 - kr. 20)  
 



Løper-brikke og startnummer  
Alle løpere benytter elektroniske løper-brikker. Løpere som har egen brikke blir automatisk påmeldt med 
denne i ”MinIdrett”. Løpere som ikke har egen brikke, leier dette av arrangøren. Startnumre hentes lagvis på 
rennkontoret på arena (rennkontor åpent fra kl. 08.30). Startnummer som ikke leveres tilbake erstattes med kr 
500.-. Leide løper-brikker som ikke leveres tilbake erstattes med kr 600,-. 
 
 

STARTLISTER/RESULTATLISTER 
Startlister blir lagt ut på Troms Skikrets etter trekning. Startlister deles også ut sammen med startnummer. 
Resultatlister offentliggjøres i etterkant.  
Eventuelle klager må fremsettes i henhold til skiforbundets retningslinjer. 
 
 

PARKERING 
All parkering må skje ved parkeringsplassene til Målselv Fjellandsby (ved velkomstsenteret og Skicafé). 
Gangavstand fra parkering til stadion (m/rennkontor, cafe osv.) er ca. 500 meter. 
 
 

WC/GARDEROBE/DUSJ 
WC og forhold for klesskifte i Aurora Park, men det er dessverre ikke dusj-mulighet.  
 
 

PREMIERING 
Premieutdeling snarets mulig etter løpsslutt i arrangementscafé, ca. 13.30. 
Eventuell endringer blir annonsert.  
 
 

KAFETERIA/SALG 
Det er etablert arrangementscafé i Aurora Park med salg av mat og drikke.  
 
 

Overnattingstilbud ved arrangementsstedet 
• Målselv Fjellandsby - leiligheter (3 soverom, kjøkken/stue og bad m/badstue) til spesialpris for 

deltakere og familier under arrangementet.  
Booking kan foretas på https://booking.visbook.com/3999, eller tlf.: 94 17 41 00. 

 
• Aurora Park Booking - hytter tlf: 91 57 31 23. 

 
 

SKIPREPARERING 
Arrangør har ingen egne smørefasiliteter for preparering av ski å tilby.  
 
 

KOMITE OG KONTAKTINFORMASJON 
Rennleder:    Morten Fredheim Tlf: 474 73 291 Epost: mofredhe@online.no 
Rennkontor/sekretariat:  Arild Ingdal  Tlf: 400 29 586 Epost: a-ingd@online.no  
Leder Mellembygd IL Ski: Nina Iselvmo  Tlf: 958 73 755 Epost: n_iselvm@online.no 
 
Teknisk delegert:  Fred Arne Jacobsen Tlf: 970 49 434  
 
 
 

Mellembygd IL Ski ønsker alle velkommen ☺ 
 

https://booking.visbook.com/3999

