
                            

 

            

 
 
 

Gautefall Sportsfestival i samarbeid med 
Kroken IL, IL Tørn og Kjosen IL inviterer til rulleskirenn.  

 
 

 
 
  

Gautefallrennet 60k 
 (tidl. Olaf Skoglunds Minneløp 80km) 

 

Lørdag 31.August 2019 
 

 
 
 



                            

 

            

Lørdag 31 august Gautefallrennet 60k 

 
60 km klassisk fra Ytre Kroken til Gautefall Biathlon med 4 innlagte spurtpriser og 8 drikkestasjoner. 
Utfyllende informasjon på https://vestmarsportsfestival.no 
 
 
Påmelding og klasser. 

 Påmelding gjøres på EQ Timing, https://signup.eqtiming.no/?Event=kjosen 
Innen onsdag 28.august kl 23.59 

 K/M fra 18 år, Turrennklasse   kr 500,-  

 K/M fra 18 år, Elite   kr 500,-  

 K/M Turrennklasser og K Elite går på 2’er hjul, M Elite går på 3’er hjul. Lånes av IDT Sports. 

 Etterannmelding på rennkontor på renndagen, tilleggsgebyr kr 100,- VIPPS er tilgjengelig, 
VIPPSnr. 525142 

 Spørsmål ifm online påmelding på EQTiming rettes til Kai Roar Melås, 977 45 950, 
kair@vestmarfestivalen.no 

 
Løpere som representerte et lag registrert i Visma Ski Classic 2018/2019 har fri påmelding ved 
påmelding på mail til kair@vestmarfestivalen.no 
 
 
Seeding: 

 Det er åpent for allmenn påmelding til eliteklasser, men det presiseres at det ved påmelding i 
eliteklasse må benyttes rulleski med 3’er hjul for menn, samt at det at det i eliteklasser kun 
premieres 1-6.plass. Det er også kun deltagerne i eliteklassene som konkurrerer om 
pengepremiene. 

 
 
Startsted og tidspunkt. 

 Ved Rønning Maskinsalg på Høynesmyra i Kroken, lørdag 31.juni. 

 Fellesstart alle klasser kl 12.30 
 
 
Sperretider/brutte løpere  

 Det er ingen sperre-tider. 

 Jury har mulighet til å ta løpere ut av rennet basert på sikkerhetsmessige årsaker. 

 Løpere som bryter eller blir tatt ut av løpet blir tilbyd skyss til Gautefall med følgebil eller kan 
levere inn startnummer på nærmeste funksjonærstasjon og fortsette til mål på eget ansvar 
og uten tidtaking. 

 
 
Registrering, henting av startnummer 

 På rennkontor ved start fra kl 11.00. 
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https://birkebeiner.no/no/ski/birkebeinerrennet-54-km


                            

 

            

Premieutdeling Elite. 

 På Gautefall Biathlon, ca kl 15.30. 
 
 
 
Premiering. 

 K/M Turrennklasser, full premiering, ved målgang. 

 K/M Elite, 1-6 plass. I tillegg gir 1.plass Gavesjekk på kr 20 000 

 Spurtpriser 4 stk. 
Gavesjekk på kr 5 000,- i klassene K/M Elite. 

 
 
Lisens. 

 Deltaker som ikke har NSF skilisens gjeldende for hele skisesongen kan melde seg på og delta 
mot å løse engangslisens som betales til arrangøren på rennkontor. Kr 60,- (under 26 år) og 
kr 150,- (26 år og eldre). VIPPS er tilgjengelig, VIPPSnr. 525142 

 Det oppfordres til å løse lisens ved påmelding på EQ Timing eller på 
https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2017/1/kjop-engangslisens-i-app/ 

 
 
Parkering og transport 

 Ved start, på området til Rønning Maskinsalg.  

 Det anbefales å for de som har muligheten til det, å parkere på Gautefall og ta 
busstransporten på morgenen. 

 Busstransport fra Gautefall Ski Lodge til Drangedal og Kroken (start) kl 10.30 og etter 
premieutdeling, ca kl 16.30. 

 Parkering på Gautefall ved Gautefall Biathlon eller Gautefall Ski Lounge. 

 Innkvartering m.m se www.vestmarsportsfestival.no for mer info. 
 
 
 
Arrangør og kontaktperson. 

 Kroken IL, Kjosen IL og IL Tørn 

 Kai Roar Melås, 977 45 950, kair@vestmarfestivalen.no 
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