
INNBYDELSE TIL Rulleskisprint Molde sammen med Team 

Veidekke Midt-Norge og Kretslaget i Møre & Romsdal 

Molde og Omegn Idrettsforening, langrenns gruppa inviterer til: 

Rulleski Sprintrenn, på Skaret Skisenter 

Lørdag 1. September 2018 

Tidskjema 

Kl Klasse Løyper (Se vedlagt kart) 

13:30-14:00 10 år og yngre Rundbane 

14:00-14:15 13 år og eldre Prolog (1 300 m) 

14:15-14:45 11 – 12 år Sprint (525 m)1 

14:45- 13 år og eldre Sprint finaler (840 m, 1300m & 1 380m)2 

Påmelding: online på www.minidrett.no. Påmeldingsfrist: 

Torsdag 30. august kl 23:59. 
OBS: Det er ikke lagt opp til etteranmelding. 

1 Etter første heat-runde vil det bli opprykk og nedrykk.. Alle får gå 3 heat 
2 Alle får gå prolog og 3 heat, opprykk og nedrykk 

http://www.minidrett.no/


Praktisk informasjon 

 
Rennkontor på Skaret Skisenter  åpner kl 12:30 på renndagen 

Rennleder: Helge Gautvik , mob 913 17 093 

 

Krav til Rulleski og hjelm: 

 Junior ski tillatt t.o.m. 12 år. Fargesterke hjul er racinghjul og er ikke tillatt. 

Arrangør har Swenor Junior rulleski til de som ikke har egne ski. 

 13 år og eldre 2’er hjul (Swenor eller tilsvarende), kontroll før start. 

 Godkjent hjelm er påbudt i alle klasser og den skal være festet med stropp 

under haka. 

 

 

Premieutdeling:  Ingen premieutdeling men alle deltakerne får en deltakerpremie.  

 

Premier Sport 1 Tomra Rulleskicup 

For de som har deltatt i alle 3 renn og samtlige klassevinnere (må ha deltatt på minst 2 renn) 

vil det bli en felles premieutdeling etter Trollstigen opp. Denne er i regi av kretsen. 

 

Kiosk i MOI brakken åpent fra kl:12:30. Her vil det bli mulig å benytte kortterminal for 

betaling. 

 

Det er dessverre ingen dusj/garderobe muligheter på Skaret Skisenter. 

 

 

Startkontingent: 

0 – 16 år: kr 100,- Junior: kr 115,-  Senior: kr 130,- 

 

Alle løpere som har fylt 13 år må ha løst lisens (skiforsikring) Engangslisens kan kjøpes på 

rennkontoret og satser for engangslisens er: aldersgruppe 13-25 år Kr: 60,- 26 år og eldre Kr: 

150,-. 

 

Løypekart / Startlister vil bli lagt ut på MOI sin hjemmeside og på Facebook 

Startnummer kan hentes i rennkontoret. Startnummer vil bli delt ut klubbvis. 

 

 

  




