
Renninbydelse Equinor NC junior 2022 
ÅSEN STADION, Nannestad 28 - 30.januar

  

Åsen IL og Gjerdrum IL har 

sammen gleden av å invitere til      

Equinor NC junior 2022. 

 

Distanser 

Fredag 28/1:  Sprint fri 
Lørdag 29/1:  Kvinner 5 km fri 
  Menn 10 km fri 
Søndag 30/1: Kvinner 10 km klassisk 
  Menn 15 km klassisk 

Påmelding 

Det benyttes Online påmelding via Min Side. Påmeldingsfrist er mandag 24. januar. 

Etter påmeldingsfristen er det ikke mulighet for etteranmelding. 

Skilisens/FIS-kode 

Alle deltakere må ha gyldig skilisens ihht. NSFs reglement. Det vil bli foretatt kontroll av gyldig lisens 
ved påmelding. Alle som deltar må være påmeldt FIS-punktlista med egen FIS-kode. For å få FIS-
kode må Athletes Declaration fylles ut. Påse at FIS kode er utfylt ved påmelding i Min Idrett. 

Brikker 

Alle løpere skal benytte egen EMIT-brikke. Løpere som har glemt sin EMIT-brikke kan leie en brikke til 
kr. 200,- for helgen. Tapt leiebrikke må erstattes med kr. 600,-. Brikkeleie betales med VIPPS på 
rennkontoret. 

Brikker med serienummer lavere en 39050xx tillates ikke benyttet i renn.  

Startkontingent 

Startkontingent betales ved påmelding i Min idrett. 

Startkontingent fredag (ikke 19/20), lørdag og søndag: kr. 150,- per start 

Startkontingent NM klasser fredag: kr. 200,- per start 



Startnummer 

Startnummer hentes individuelt ved sekretariat før start hver morgen. Startnummerutdelingen åpner 1 
time før første start. I finalene på sprinten fredag skal alle ha lårnummer i tillegg til startnummervest. 
Lårnummer festes med sikkerhetsnåler. 

Startlister 

Startlistene blir lagt ut på her umiddelbart etter trekning. 

Covid19 

Vi arrangerer skirenn i en pågående pandemi og er underlagt spesielle restriksjoner og regler. De 
viktigste er: 

• Hold avstand 

• Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer 

• Bruk munnbind i alle områder hvor du er i nærheten av andre, unntatt under selve 
idrettsutøvelsen 

Forbundets Koronaveileder finner dere her 

Alle ledsagere må registrere seg før ankomst stadion, det gjøres her 

Løypekart/løypeprofil 

Løypekart, løypeprofil og stadionoversikt finnes her 

Lagledermøte 

På grunn av pågående pandemi avholdes det ikke fysisk lagledermøte. 

Informasjon legges ut på hjemmeside torsdag formiddag. TD og rennleder er tilstede på stadion ved 
rennkontor torsdag fra kl. 17.00 – 19.00 for eventuelle spørsmål og avklaringer. Oppdatert informasjon 
legges ut ved behov. 

Smøreplasser 

Vi minner om at alle renn planlegges uten «inne-områder», i henhold til gjeldende smittevernsregler. 
Det betyr ingen kafé, ingen kiosk, ingen garderober osv.  
Man kommer til stedet – går skirennet - og drar fra stadion.  
Dette påvirker da også smørefasilitetene, da det ikke vil bli lagt til rette for smøreboder/smøretelt.  

• Arrangøren har begrenset plass til smørevogner på arenaen 

• Skikretsene har en plass hver 

• Skipool-leverandører vil bli prioritert på disse plassene 

• Det vil ikke være muligheter for å sette opp telt på arenaen 

• Det vil være mulig å smøre ski utenfor Scandic Hotel Oslo Airport. De som tar med telt 
eller smørevogn og bor på hotellet har mulighet til å koble dette til strøm 

Oversikt over hvilke Skipool-leverandører som kommer: 

https://www.skiforbundet.no/aasen22/
https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2022/1/nsfskoronaveileder/
https://www.spoortz.no/participant/arrangement.aspx?id=369894#init
https://www.skiforbundet.no/aasen22/


• Fischer / Finor AS 

• Madshus AS 

• Salomon / Amer Sport AS 

• Atomic / Amer Sport AS 

• Swix / Toko 

• NQ Aktive AS 

• Gå for Gull AS 

• Yes Skiwax Norway AS 

Premiering 

Følg med på hjemmeside for informasjon 

Treningstider 

Offisiell trening 27. januar kl. 11.00 – 15.00. Fredag og lørdag etter rennslutt. Løypene stenges 5 
minutter før første start og er åpne til kl. 19.00. Oppvarmingsløyper er åpne til kl. 22.00. Alle løyper vil 
være preparert og merket fra tirsdag 25. januar. 

Kontaktpersoner 

Rolle Navn Telefon E-post 

Rennleder Rolf Hauger 911 76 765 rolf@aasenil.no  

Ass. Rennleder Steinar Hagen 938 50 288 Stei-hag@online.no 
Sekreteriat Gry Lamøy 970 22 458 aasenrennet@aasenil.no  

Tidtaking Svein Ove Lamøy 916 89 057 aasenrennet@aasenil.no  

Sekretariat 

Sekretariat ved inngang til stadionområdet på Åsen Stadion. 

Parkering 

Parkering i tilknytning til Åsen Stadion, Nannestad. Parkeringsbillett torsdag til søndag kr. 300,-, 
parkering skal forhåndsbetales med Vipps til Åsen IL langrenn. Dagsparkering kr. 100,- Vippses 
samme dag som parkering skal benyttes for rett validering ved ankomst parkering. Vipps nummer 
76564. 

Garderober 

På grunn av gjeldende smittevernsregler vil det ikke være tilgang på inne-områder.   

Kafé/kiosk 

På grunn av gjeldende smittevernsregler vil det ikke være kafé/kiosk  

Resultatlister 

mailto:rolf@aasenil.no
mailto:Stei-hag@online.no
mailto:aasenrennet@aasenil.no
mailto:aasenrennet@aasenil.no


Resultatlister legges ut her så snart listene er offisielle. 

 

https://www.skiforbundet.no/aasen22/

