Invitasjon til Skarphedinrennet 2022
Velkommen til Skarphedinrennet søndag 6. mars på Notodden Energi Arena Grønkjær.
Rennet inngår som renn 3 i Olympia Sport Cup
Stilart: Fristil
Individuell start, klasse 8-12 år.
Fellesstart, klasse 13 år og oppover.
Henting av startnummer (rennkontor):
Grønkjær skiarena. Åpner kl. 10.00 renndagen.
Startnummer og tidtakerbrikke hentes av den enkelte løper ved inngangen til stadion.
Parkering:
Grønkjær skiarena på anvist område. Avgift kr 100,- (Vipps til 87747 Skarphedin langrenn)
Som følge av manglende mobildekning i området MÅ avgiften betales med Vipps i forkant.
Kvittering / bilde av godkjent Vippsbetaling fremvises ved ankomst parkering.
Dusj/garderobe: Ikke tilgjengelig. Toaletter er tilgjengelig.
Premiering: Premieutdeling ved målgang. 100 % premiering.
Påmelding:
Online påmelding innen 01. mars kl. 23.59 i «Min idrett». Klubbene etter-faktureres.
Påmeldingsavgift, kr 130,-. Ingen etteranmelding.
Skilisens:
Alle som skal delta i skirenn fra fylte 13 år må ha skilisens. Engangslisens kr 60 (13-25år),
eller kr 150 (26 år og eldre), betales via «Min Ski app». Appen lastes ned gjennom App Store
eller Google Play. Kvittering for betalt engangslisens vises i sekretariatet på renndagen.

Tidtaking: Elektronisk tidtaking med Emi Tag-brikker. Løpere til og med 10 år får utdelt
brikke. I henhold til NSF regler så skal alle løpere fra 11 år ha egen Emi-Tag brikke. Løpere
f.o.m 11 år t.o.m. 16 år som ikke oppgir brikkenummer blir oppsatt med leiebrikke til kr 50,-.
Pris for tilsvarende i junior og senior klasser er kr 100,-. Ikke innleverte leiebrikker faktureres
med kr 600.
Resultater: Samlet resultatliste på Eqtiming og på https://skarphedin.no/langrenn/ etter
rennet
Rennleder:

André Horgen, Skarphedin IL, tlf: 99 57 27 91.

TD:

Per Asdal, tlf: 90 02 23 49

RENNPROGRAM
Rennstart kl. 11.00
Ved få deltagere i klasser, kan to aldersklasser slås sammen.
Individuell, fri stil for 8-12 år.
8-10 år: 1 km
11 og 12 år: 2 km
Fellesstart, fri stil for 13 år og oppover.
J13 og 14 år / G13 og 14 år: 3 km
J15 og 16 år / G15 og 16 år: 5 km
KS FH stående: 5 km
K17 år til KS: 5 km
MS FH stående: 10 km
M17 år til MS: 10 km
Etter påmeldingsfrist vil det bli lagt ut videre tidsplan.

