
Velkommen til  

Storås Rulleskifestival 

 LØRDAG: Kretsmesterskap rulleski friteknikk, intervallstart 
 SØNDAG: Langdistanse klassisk, 15 år og eldre,  inkludert 

OSLOFJORD RULLESKICUP junior  

Vestfold og Telemark skikrets - åpent for løpere alle kretser 

Sted: Storås skianlegg, Stokke 

Med topp moderne helårsanlegg blir det klassisk renn i skianlegget på lørdag.  
Søndag er det langdistanse renn med start og mål i rulleskianlegget. Hoveddelen av løypa følger landevei. 

 Dato / første 
start 

Distanse Løype 

KM fristil normaldistanse 
- fellestart, 12 år og yngre 
intervallstart 

10. sept. 2022 
kl. 12:00 

8-9 år: 1 km 
10-12 år: 2 km 
13-14 år: 3 km 
15-16 år: 5 km 

Jr./Sn. dame: 5 km 
Jr. Sn. herre: 10 km 

Storås skiarena 

Langdistanse klassisk 
- fellesstart alle klasser, eldste 
klasser først 
- Oslofjord rulleskicup junior 

11. sept. 2022 
kl. 11:00  

J/G 15-16 år: 15 km 
Jr K/M, sn. K: 15 km 

Sn. M: 30 km 
Langløp: 45 km 

Start og mål i Storås 
skiarena 

Landevei (se løypekart) 

 

Åpent for camping på parkering. 

Se løypekart og profil for 15 km landevei på neste side. 

Påmelding på min idrett: www.mi.nif.no (åpner 20. august) 
Påmeldingsfrist: torsdag 10. september. Separat påmelding til hvert renn. 

Deltakeravgift: barn og ungdom kr 130, junior kr 150, senior kr 170 

Vi benytter emiTag brikker for tidtaking. Deltagere 11 år og eldre (født i 2012) har sin egen 
tidtakerbrikke. Mangles brikke, kan det leies for kr 50 pr. renndag. Utøvere i de yngre klassene (til og 
med 10 år/født 2013) får låne brikke. Merk at ny sesong starter 1. mai. Skiløper født i 2012 stiller i 11 

år klasse denne sesongen ettersom mesteparten av vintersesongen vil foregå i 2023. 

Husk briller/solbriller for beskyttelse av øye under rulleski fellesstart.  

Parkering kr 150. Vi oppfordrer til Vipps på parkering og kiosk.  

 

Rennleder: Christian Ekeberg   TD: TBN 

 

                   www.stokke.il.no    -    www.osebergskilag.com 
 



Løypekart 15 km landevei med start og mål i rulleskianlegg 

 
Løyperetning mot solen. Sort løype fra Storås nordover til Vestre Skjee kirke, Rømminga, Skjelbred, Hørdalen, Tassebekk, med 
en avsluttenede runde inne på Storås Skiarena 

Løypeprofil 15 km 

 


