
«Solvangrennet» 
KM - lang 

Søndag 26. februar 2017  
Eid Skiarena 

  



Renn informasjon  

Sonerenn for 8-12 år 

KM lang for klassene 13 år til senior 

Rennet går i klassisk stil.
For alle KM-klassene er det fellesstart.

For klassene J/G8 - 12 er det intervallstart.
Første start er kl 10:00 for klasse 8/9 år. 

Starttid for hver enkelt klasse vil bli lagt ut torsdag 23. februar på www.asker-skiklubb.no/
langrenn. Følg med for eventuell endring.

Fluorprodukter er meget helse- og miljøskadelige. Asker Skiklubb utfordrer 

alle løpere/smørere til  å avstå fra bruk av glid produkter som inneholder 
fluor, herunder LF, HF og pulver. Bruk CH-glidere under Solvangrennet, 

ikke «juks» med fluor!

Klasser og distanse
J/G8/9- 1km

J/G10/11/12- 2km
J/G13 - 5km

J/G14 - 7,5km
J/G15/16 - 10km

JR-SR/K - 15km
JR-SR/M - 15km

Påmelding

Elektronisk påmelding via minidrett.no innen tirsdag 20.02 kl. 23:59. 

Etteranmelding
Etteranmelding er mulig frem til og med 1 time før første start, forutsatt ledige

startnummer i klassen.Det beregnes dobbel startkontingent ved etteranmelding.

Spørsmål vedrørende påmelding: Tore Ring - tore@ring.as eller 905 01 555.

http://www.asker-skiklubb.no/langrenn
http://www.asker-skiklubb.no/langrenn
http://minidrett.no
mailto:tore@ring.as


Brikker 

Løpere 11 år og eldre skal bruke egne brikker. Brikkenummer må oppgis i påmeldingen.
De som eventuelt ikke har egne brikker kan leie i sekretariatet for kr. 50,-. De som må

leie brikker lar feltet for brikkenummer være blankt ved påmelding.

Startkontingent 

Kr. 100,- i henhold til Norges Skiforbunds satser. Det vil påløpe et tillegg på kr. 30,-/deltaker 
som følge av endret av arena.

Klubbene vil bli fakturert i etterkant i henhold til påmelding og etter-anmeldingar.

Startlisens

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

Startnummer

Hentes klubbvis på rennkontoret renndagen. Ikke innlevert nummer må erstattes med kr.
250,-.

Sekretariat
På arena fra kl. 09:00 på renndagen.

Mat & drikke
Enkelt kiosksalg på stadion.

Premiering 
I henhold til Norges Skiforbunds reglement. I tillegg vil det bli utdelt gavepremier.

Premieutdeling vil være i klubbhuset ca. 1 time etter målgang i hver klasse. Uavhentede
premier blir ikke ettersendt.

TD 
Bård Granøien

Spørsmål om rennet 

Rennleder Tore Ring telefon 905 01 555

Veibeskrivelse & parkering
Google maps: https://goo.gl/maps/ihwBpZAJcaK2

Fra Oslo: ta avkjøring til Asker ved Scandic hotell CircleK stasjon. Følg skilting fra 
rundkjøring. Parkering/program kr. 100,- på anviste områder.

https://goo.gl/maps/ihwBpZAJcaK2



