
Velkommen til Osebergrennet  

 

 

«Førjulsrenn»  
«TVcup»  

 
 

 

Telemark og Vestfold Skikrets  

TVSK cup #1  

Søndag 15.12.2019 Storås, Stokke, fristil  

Fellesstart 13 år og eldre, individuell opp til og med 12 år 

Med topp moderne anlegg for snøproduksjon har Storås i flere år kunnet tilby svært gode skiforhold i 

adventstiden. Kommende vinter blir resterende del av løypenettet asfaltert og det trengs enda mindre snø for 

å arrangere renn. Reservearena Borgen. 

Oseberg Skilag arrangerer TV-cup og krets/sone renn Stokke Skianlegg, Storås. 

Det blir en langrenns-fest som vi håper at du har lyst til å delta på! 

Første start kl 11:00. Løypene stenger fra kl 10:30 for all oppvarming/skitest etc.       

Påmelding på min idrett: www.mi.nif.no  
Påmeldingsfrist: onsdag 11. desember 

Deltakeravgift: barn og ungdom kr 130, junior kr 150, senior kr 170 

Alle løpere skal bruke emiTag tidtakerbrikke. Norges Skiforbund legger opp til at alle løpere 11 år og eldre (født 

i 2009) har sin egen emiTag tidtakerbrikke. Utøverne i de yngre klassene (til og med 10 år/2010) får låne brikke 

på renndag. For eldre løpere (fra og med 11 år/2009) kan brikke leies for kr 50 pr. renndag. 

Parkering kr 100. Kontant betaling medfører mindre kø på parkering. Vi tilbyr Vipps på parkering og kiosk.  

Klasse Distanse Runder 

J/G 8, 9 år:  1 km 1 x 1,0 km 

J/G 10, 11, 12 år:  2 km 1 x 2,0 km 

J/G 13, 14 år:  3 km 1 x 2,5 km 

J/G 15, 16 år:  5 km 2 x 2,5 km 

Kvinner yJr/eJr/Sn:  5 km 2 x 2,5 km 

Menn yJr/eJr/Sn:  10 km 4 x 2,5 km 

Kv./menn sn uten tid 10 km 4 x 2,5 km 

FH klasser Avtales  
 

Rennleder: Espen Møller-Hansen, emoeller@online.no          TD: Håvard Fredriksen, haafred@online.no  

Ved gode snøforhold, vil det vurderes løyper med lengre traseer med færre runder. 

 www.osebergskilag.com 
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