
 

INNBYDELSE TIL SkiTour Molde 
 

 

Molde og Omegn Idrettsforening, langrennsgruppa inviterer til: 

 

Landsrenn, samt avsluttende renn i  Cup 2015/2016 på 

 Skaret Skisenter 

 

Lørdag 9.april. 
For utøvere t.o.m 12 år: Skicross – fristil 

For utøvere 13 år og eldre: sprint - fristil 

 

kl: 12:00 – prolog 

 kl:12:30 – sprintcross 

14:00 – sprint kvartfinaler, semifinaler og finaler 

 

Klasse Distanse 

0-12 år Sprintcross 

J/G 13 og 14 år 300-500 m 

J/G 15 og 16 år 500 – 1000 m 

Junior og senior 800-1500 m 

 

Søndag 10.april 
0-10 år: fellesstart klassisk 

11år -> Jaktstart – klassisk normaldistanse, med startrekkefølge basert på 

lørdagens sprintcross/sprint 

(de som ikke deltar på lørdag starter i siste pulje) 

 
 

Søndag 27/12-2015 kl: 12:00 Jaktstart 

Premieutdeling: kl 15:00 (Skaret Skisenter/Kviltorp skole ved dårlig vær)  
 

Klasse Renndistanse  

klassisk 

G/J 0-6 0,5 km 

G/J 7 og 8 år 1 km 

G/J 9 og 10 år 1 km 

G/J 11 og 12 år 2 km 

G/J 13 og 14 år og 15 år 3 km 

G/J 15 og 16 år 5 km 

K 17/18 år og K 19/20 år  5km 

K  senior 5 km 

M   17/18 år 10 km 

M   19 år og 20 år 10 km 

M senior 10 km 

 

 

NB ! Hvis lite snø kan distansene og opplegget bli justert noe 

 



 

 

 

 

 

 

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

Onsdag 6. april kl 23:59. 
OBS:Det er ikke lagt opp til etterpåmelding. 

 
Praktisk informasjon 

 
Rennkontor på Skaret Skisenter  åpner kl 0900 begge renndagene 

Rennleder: Roar Lervik , mob 992 70 638 

 

 

Premieutdeling vil ved godt vær foregå ute på søndag. Alternativt innendørs. 

Premiedutdeling vil foregå klassevis etter at klagefrist for resultatlister er utløpt og tidspunkt 

for premieutdelingen vil bli annonsert av speaker. Det vil også bli utdelt premier for årets 

SBM cup 

 

Premiering Landsrenn: 

Det vil ikke være premiering etter lørdagens renn 

Full premiering t.o.m. 16 år. 1/3 for junior og senior + uttrekkspremier.. 

 

Kiosk i MOI brakken åpent fra kl:1000 begge dagene. Her vil det bli mulig å benytte 

kortterminal for betaling. 

 

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

 

Oppfordre alle til og ta med kr:50 for kontant betaling av parkeringsavgift på Skaret skisenter.  

 

 

Startkontingent: 

0 – 16 år: kr 100,- Junior:kr 115,-  Senior: kr130,- 

Leie startbrikke for junior og senior løpere kr 20 

 

Alle løpere som har fyllt 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. 

 

Ved utfordringer med været for gjennomføring av skirennet som gjør at skirennet må avlyses 

så vil arrangøren beholde inntil 50% av startkontigenten til dekning av utgifter. Avlysning av 

rennet vil bli opplyst på MOI sine hjemmesider. 

 

   

http://www.minidrett.no/

