
HASLUM IL - Langrenn

har gleden av å invitere til

Haslumsprinten 2014
Søndag 2. mars 2014

* * * * *

Skianlegget i Eineåsen, på Gullhaug,
ovenfor Bærums verk

* * * * *

Umiddelbart etter rennet arrangeres barneskirennet

Minisprinten
for søsken og andre i alderen 2-7 år

* * * * *

Haslumsprinten 2014
arrangeres som kretsrenn

for gutter og jenter 8 – 14 år

Haslum IL - Langrenn

www.haslumil.no



Renninformasjon: Første start er kl 11:00 med klasse 8 år.
Startlister vil bli lagt ut fredag 1. mars; www.haslumil.no.
Gå inn via ”Langrennsløperen”, deretter ’Haslumsprinten’.

Klasser og distanse: G/J 8-9 år : 1,3 km
G/J 10-12 år : 2,0 km
G/J 13-14 år : 3,0 km

Stilart: Fristil

Påmelding:

Brikker:

Elektronisk påmelding via NSFs terminliste på www.skiforbundet.no eller
direkte via www.minidrett.no, innen tirsdag 25. februar kl. 23.59.
Etteranmelding pr. e-post til haslumsprinten@hotmail.no innen fredag 28.
februar kl. 23:59. Etter dette er etteranmelding kun mulig ved oppmøte på
rennkontor før kl. 10:00 (1 time før rennstart) dersom det ledige
startnummer i klassen.
All etteranmelding fordrer at det er ledig startnummer i aktuell klasse.
Det beregnes dobbel startkontingent ved etteranmelding for løpere 13 år
og eldre.
For spørsmål vedrørende påmelding: Erling Katla, tlf. 952 86 640, evt. til
haslumsprinten@hotmail.no

Det blir bruk av Quick-timing systemet i år. Løpere som har egne brikker
skal derved ikke ta med disse.

Startkontingent: Startkontingent etter Norges Skiforbunds satser.
Klubbene vil bli fakturert i etterkant i henhold til påmelding og
etteranmeldinger.

Startlisens: Klubbene er ansvarlig for gyldige lisenser for løpere fra og med fylte 13 år.

Rennkontor: I arenahuset fra kl. 09:00 på renndagen.

Garderober: Det er ikke garderober og dusjmuligheter.

Kafeteria: Kiosk(er) på arenaen vil være åpne fra kl. 10:00.
Om det blir en eller to kiosker er ikke avklart.

Startnummer: Hentes klubbvis på rennkontoret renndagen.
Ikke innlevert nummer må erstattes med kr. 200,-.

Premiering: Iht. Norges Skiforbunds reglement.
100 % premiering. Premiering av seierspallen i klassene 11-14 år.
I tillegg vil det bli utdelt gavepremier. Premieutdeling ute, se kart i program.
Uavhentede premier blir ikke ettersendt

Parkering: Parkering / program kr. 50,- på anviste område ved Gullhaug skole. Det bør
beregnes opptil 15 minutters gange fra parkering til arena. Det er svært
begrenset parkering ved selve arenaen.

Spørsmål om rennet: Rennledere: Vegard B. Kjos, tlf. 922 04 236
Morten A. Sjursen, tlf 476 00 553



Reservearena Ingen

* * * VEL MØTT TIL EN HYGGELIG SKIDAG * * *
HASLUM IL - Langrenn


