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Invitasjon til Statoil Norgescup junior, del 2 
 

På vegne av Norges Skiforbund har Lyn ski, IL Heming – Langrenn og Bækkelagets sportsklubb gleden av å 

invitere til Statoil Norgescup junior i Holmenkollen 16-18.februar 2018.  

Informasjon til deltagerne 

Rennprogram – FORELØPIG TIDSPLAN – endringer vil komme! 

Dag Klasser Øvelser Start fra kl 

Torsdag 
15.februar  

 Trening Kl 09:00 – 18:00 

Fredag 16.februar Alle jenteklasser 5 km fri teknikk  

 Alle gutteklasser 10 km fristil  

 Startrekkefølge: 
Jenter 17 år 

  
09:00:00 

 FH stående junior jenter  09:00:00 

 Jenter 18 år  09:45:00 

 Jenter 19-20 år  10:20:00 
 Gutter 17 år  11:30:00 

 FH stående junior gutter  12:30:00 

 Gutter 18 år  12:30:00 
 Gutter 19-20 år  13:35:00 

  Trening 16:00 – 19:00 

    

Lørdag 17.februar Alle jenteklasser Sprint Klassisk (NM)  

https://www.skiforbundet.no/kollen
https://www.facebook.com/NCjr2018Oslo/
https://www.instagram.com/ncjr2018oslo/
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 Alle gutteklasser Sprint Klassisk (NM)  

 Startrekkefølge: 
Jenter 17 år (Prolog) 

 
 

 
09:00:00 

 FH stående junior jenter (prolog)  09:00:00 

 Jenter 18 år (Prolog  09:00:00 

 Jenter 19-20 år (Prolog)  09:00:00 

 Kvart- og semifinaler Jenter   
 Finalerunder Jenter  10:45:00 

 Gutter 17 år (Prolog)  12:30:00 

 FH stående junior gutter (prolog)  12:30:00 

 Gutter 18 år (Prolog)  12:30:00 

 Gutter 19-20 år (Prolog)  12:30:00 

 Kvart- og semifinaler Gutter   
 Finalerunder Gutter  15:30:00 

  Trening 17:00 – 19:00 

Søndag 
18.februar 

Jenter 17 og 18 år 7,5 km klassisk  

 Jenter 19-20 år 10 km klassisk  

 Gutter 17 og 18 år 10 km klassisk  

 Gutter 19-20 år 15 km klassisk  
 Startrekkefølge: 

Jenter 17 
  

09:00:00 

 FH Stående junior jenter  09:00:00 

 Jenter 18 år   09:40:00 
 Jenter 19-20 år  10:40:00 

 Gutter 19-20 år  11:45:00 

 Gutter 17 år  13:25:00 

 FH stående junior gutter  14:35:00 

 Gutter 18 år  14:35:00 

 

SONER MED FORBUD MOT STAKETEKNIKKER 
Rennets jury har besluttet å innføre sone(r) der bare diagonalteknikk med diagonalbevegelser med både 
armer og bein er tillatt. I diagonalteknikk er det bare en stav i bakken til enhver tid. Ingen andre teknikker er 
tillatt. Se løypekart  

Soner vil bli tydelig markert (start og stopp), og funksjonærer med video samt jurymedlemmer vil sjekke om 
regelen blir brutt. I tilfelle regelbrudd, så vil jury sanksjonere utøveren i henhold til regelboka. 

NO COACHING ZONER 
Der hvor det er risiko for å gå feil, eller det er for trangt, vil det ikke være tillatt for tilkuere eller coaching. Vi 
ber alle vise hensyn samt respektere merking og løypevakter. Se løypekart 

Påmelding / Trekning / Startnummer 

Påmelding 
Påmeldingslisten er lagt ut på nettsiden  

https://www.skiforbundet.no/kollen
https://www.facebook.com/NCjr2018Oslo/
https://www.instagram.com/ncjr2018oslo/
https://www.skiforbundet.no/globalassets/09-rennarrangorer/2018-statoil-nc-junior-holmenkollen/informasjon/loypebruk-nc-nm-kollen-2018.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/09-rennarrangorer/2018-statoil-nc-junior-holmenkollen/informasjon/loypebruk-nc-nm-kollen-2018.pdf
https://www.skiforbundet.no/kollen/pamelding/
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Korrigeringer må snarest meldes til ncjr@getmail.no 

All påmelding til rennet gjøres online via Minidrett 

Påmeldingsfristen er mandag 12. februar kl. 23.59.00. NB: Ingen etteranmelding. 

Startkontingent 
Startkontingent kr 115,- per øvelse. Denne betales ved påmelding via MinIdrett. 

Skilisens/FIS-kode 
Alle løperne må ha underskrevet FIS Athletes Declaration og ha gyldig forsikring/skilisens for å kunne delta.  

Engangslisens kr. 50,- per øvelse for løpere under 25 år. 

Startlister 
Startlister vil bli lagt ut på arrangementets hjemmeside - https://www.skiforbundet.no/kollen - umiddelbart 

etter trekning og hengt opp på skistadion. 

Startnummer 
Startnummer hentes av hver enkelt løper ved inngang til startområdet (se arenakart). Utdeling åpner 1,5 

time før første start. 

Tidtagning 
EMIT tidtakersystem vil bli benyttet. Husk å ta med egen TIDTAKERBRIKKE. 

Løpere som har glemt sin EMIT-brikke, kan leie reservebrikke på rennkontoret mot et gebyr på kr 100,- pr. 

dag. Manglende tilbakelevering av brikke faktureres kretsen med kostpris. 

Brikketest 
Brikketest utføres ved inngang til start og defekt brikke erstattes umiddelbart med lånebrikke fra arrangør. 

 

Dopingkontroll 
Deltakere i Statoil Norgescup for junior kan bli tatt ut til dopingkontroll. 

 

Resultatlister 
Resultatlister legges ut på arrangementets hjemmeside og henges opp på stadion.  

 

Premieutdeling 
Premieutdelingen vil foregå i Holmenkollen ca.30 minutter etter avslutning av klassen. 

Premieseremoni for de 10 beste i hver klasse i caféen. NB: Personlig oppmøte på podiet for å motta premie 

(ref. NSF). Alle løpere som går videre fra prolog på lørdag inngår i premieseremoni. 

Premier til øvrige premierte utleveres i caféen. Det er premiering til 1/3 av startende i hver klasse. 

https://www.skiforbundet.no/kollen
https://www.facebook.com/NCjr2018Oslo/
https://www.instagram.com/ncjr2018oslo/
mailto:ncjr@getmail.no
https://minidrett.nif.no/Event/#314922-011
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Parkering 

Alle parkeringsplasser ligger i nærheten av arena. 

Betal i forkant med VIPPS GO NR. 503655 
Vis frem kvittering til p-vakter ved ankomst. 
 
DAGSBILLETT BIL:   VIPPS GO/KONTANT: KR 100 
ALLE DAGER BIL:   VIPPS GO/KONTANT: KR 300 
DAGSBILLETT for BUSS:   VIPPS GO/KONTANT: KR 250 
 
Det er ikke mulig å betale parkering med kort. 
Parkeringsbevis til bestilte smøreboder og smørevogner deles ut ved bodene. 

BUSSER  

Busser parkerer på nederste felt på VM-plassen (se oversiktsbilde på nettsiden).  Busser som bare skal slippe 

av utøvere/støtteapparat kjører inn og slipper av og snur på samme område. 

 

AVSLIPPS-SONE PERSONBILER 

Personbiler som bare skal slippe av kan kjøre inn øvre innkjøring Kongeveien og bruke nedre parkeringsfelt 

ved Holmenkollen Kapell.  Maks. stopp-tid 5 minutter på dette området (se oversiktsbilde på nettsiden).  

Informasjon om arena, løyper mv. 

Rennkontor 
Rennkontoret er i arenabygget på skistadion. 

Rennkontor Åpningstider: 
Torsdag 15. februar: 11:00-17:00 
Fredag 16. februar: 07:30 – rennslutt 
Lørdag 17. februar: 07:30 – rennslutt 
Søndag 18. februar: 07:30 - rennslutt 

Løypekart, -profiler og arenakart 
Løypekart, løypeprofiler og arenakart legges ut på nettsiden 

Mobil og Data 
Det er god kapasitet for mobil og data i Holmenkollen. 

Garderobe/Dusj 
Det tilbys ikke garderobe og dusj i Holmenkollen ved dette arrangementet. 

Værvarsel 
Værvarsel for Holmenkollen finnes på her 

 

Kafe 
Det vil være åpen kafeteria i skianlegget alle renndager og under offisiell trening på torsdag. 

Det vil være enkelt kiosksalg i smørebodområdet. 

https://www.skiforbundet.no/kollen
https://www.facebook.com/NCjr2018Oslo/
https://www.instagram.com/ncjr2018oslo/
https://www.skiforbundet.no/kollen/parkering/
https://www.skiforbundet.no/kollen/parkering/
https://www.skiforbundet.no/kollen/arena---og-loypekart/
https://www.yr.no/sted/Norge/Oslo/Oslo/Holmenkollen/


Hjemmeside   Facebook          Instagram   TAG bildene dine med #ncjr2018oslo 

____________________________________________________________________________________ 

                                                     

5 

Betalingsmåter: Vipps, kort og kontant  

Kafe Åpningstider: 
Torsdag: 12:00 – 18:00 

Fredag: 08:30 – 18:00 

Lørdag: 08:30 – 18:00 

Søndag: 08:30 – rennslutt 

Smøreboder-/vogner 
Arrangøren tilbyr leie av innendørs smøreboder, og plass til smørevogner/-telt. Alle smøreboder og 

smørevognplasser har god strømkapasitet. 

Leie kr 6 500,- for smørebod og kr 3 500,- for plass til smørevogn/-telt. Leien inkluderer parkering for en bil 

per bod/plass. 

Bestillingsfrist har gått ut. For ytterligere informasjon se nettsiden.  

Informasjon/spørsmål rettes til Anders Flågen: aflaagen@gmail.com 

Klubbtelt og beachflagg 

Har dere klubbtelt og/eller klubb beachflagg og ikke har bestilt plass med strømtilgang i smøre/skitest 
området kan disse plasseres på toppen av hovedtribunen (fra Kongestatuen og bort til speakerboder) eller 
på taket av nytt arrangementsbygg (rett over målgården). Her er det «selvbetjening». 

Det blir ikke anledning til å ha klubbtelt eller beachflagg nede på stadion eller i start-området. 

Lagledere fra kretsene 
Vi ønsker at kretsene melder inn navn, mobilnummer, e-postadresse og bosted under arrangementet for 

sine kontaktpersoner/lagledere om noe uforutsett skulle inntreffe.  

Dette sendes på e-post til ncjr@getmail.no 

Lagledermøte 
Det vil bli avholdt lagledermøte i kafeteriaen torsdag 15. februar kl. 18:00 

Jury 
Eventuelle klager leveres skriftlig på eget skjema på rennkontoret, gebyr kr. 250,-. 

Jury er TD, løypesjef og rennleder. 

Overnatting 
Skiforbundet har sendt ut informasjon til den enkelte krets om fordeling av overnattingsplasser.    

NB: Det er ikke satt opp busstransport mellom hotellene og Holmenkollen. 

https://www.skiforbundet.no/kollen
https://www.facebook.com/NCjr2018Oslo/
https://www.instagram.com/ncjr2018oslo/
https://www.skiforbundet.no/kollen/smoreboder/
mailto:aflaagen@gmail.com
mailto:ncjr@getmail.no
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