
 
 
 
 
 
 
 

Innbydelse til Sandefjordsrennet 
2016 

En del av Sandefjords-trippelen 
 

Det tradisjonsrike Sandefjordsrennet arrangeres for 38. gang søndag 7. februar 2016. 

Arrangementet er et samarbeid mellom Sandar og Sandefjord skytterlag, Idrettslaget Runar og styret for rennet. 
 

Sandefjordsrennet er Norges eldste skiskytterrenn, første gang arrangert fra Preståsen i 1939. 

Det hadde sin største utbredelse på siste halvdel av 1970‐tallet med nær 800 deltakere. 

 

 
Innbydelse Kunngjøres på IL Runar’s hjemmeside  www.ilrunar.no  

 Skytterlagets hjemmeside   www.skytterlagene.com  

 Byens sportsforretninger og gjennom annonser i Sandefjords Blad 
 

 
Dato/tid Søndag 7.  februar 2016 

 Startliste kunngjøres på IL Runar’s hjemmeside lørdag 6. februar, se www.ilrunar.no 

 Trimklassene har fellesstart og starter kl. 13:30  

 Konkurranseklassene starter kl. 12:00 
 

 
Løypetrase Ned lysløypa, så Fokserødløypa til skytebanen på Hotvedt. Samme løype tilbake. Total 

lengde omkring 9 km. Reservearena ved snømangel er Storås Skiarena, i Stokke. 
 

Skyting Skytingen foregår på skytebanen på Hotvedt. Hver deltaker skyter 7 skudd mot 

selvanviser. Hver bom gir 1 min. tillegg til anvendt langrennstid. Det skytes med 

salonggevær under kontroll og veiledning fra skytterlagets representanter.  
 

Prøveskyting Skytebanen på Hotvedt, lørdag 6. februar ca. kl. 12 til 14. Kr. 50,- pr serie. 

 

   Påmeldingskode 

Klasseinndeling 10 – 11 år Født 2005 – 2006 G10-11/J10-11 

 12 – 14 år Født 2002 – 2004 G12‐14/J12‐14 

 15 – 17 år Født 1999 – 2001 G15‐17/J15‐17 

 18 – 29 år Født 1987 – 1998 M1/K1 

 30 – 39 år Født 1977 – 1986 M2/K2 

 40 – 49 år Født 1967 – 1976 M3/K3 

 50 – 59 år Født 1957 – 1966 M4/K4 

 60 – 69 år Født 1947 – 1956 M5/K5 

 70 år og eldre  Født 1946 eller tidligere M6/K6 

 
  

http://www.ilrunar.no/
http://www.skytterlagene.com/


Barneskirenn I år er det satt opp eget renn for de yngste som ikke kan gå ordinær løype. De går en enkel 
løype ved Runarhallen. Det er premie til alle.  

 
Trimklasse Egen trimklasse for alle aldre, uten tidtaking. Trimklassen starter én time før den ordinære 

starten. Grupper kan gå sammen eller hver for seg. Deltagere under 10 år bør ha følge av 
voksen. Gjennomført løp i alle klasser gjelder som deltakelse i Sandefjords-trippelen. 

  
Lag Det er en egen lagkonkurranse for bedrifter. Det kan meldes på inntil fem personer pr. lag. 
 De tre beste teller. Dame‐ og herrelag. 
 
Familielag Det er også innlagt en familiekonkurranse. Familien melder på så mange deltakere de ønsker

 blant oldeforeldre, besteforeldre, foreldre og barn. De tre beste pr. familie teller. 
 
Du kan melde deg på i flere disipliner, eksempelvis på familielag, bedriftslag og som enkeltdeltaker. 

 
Startkontingent Barneskirenn  kr. 60,- 
 Trimklasse  kr. 100,- 
 Trimklasse familielag  kr. 200,- 
 10 – 17 år.  kr. 100,- 

18 år og eldre.  kr. 250,- 

Tillegg bedriftslag  kr. 500,- 

Tillegg familielag  kr. 100,- 

Gebyr etteranmelding  kr. 50,-  inntil 1 time før start 
 

Påmelding Påmelding via www.ilrunar.no under menyen Ski, i løpet av torsdag 4. februar. Betaling til 
konto 2480.05.23253, legg inn navn og klasse – hvis for lite plass; kontakt Erik Sandvik på 
refset@online.no / 917 35 904. Kan også møte opp på renndagen og betale kontant/kort. 

 

Startliste Din starttid finner du på IL Runar’s hjemmeside www.ilrunar.no fra lørdag 6. februar. 
 

Startnummer Hentes i kafeteriaen i Runarhallen fra kl. 09:00 renndagen. 
 

Premiering Den tradisjonsrike sølvskjea med rennets logo, utdeles til de beste i hver klasse. 

 Egne premier til beste lag dame / herre og familielag. 

 Vandrepokal til beste kvinnelige og mannlige utøver i klassene MK/1 – MK/6. 

 

 

 

Sandar og Sandefjord Skytterlag, IL Runar og styret for Sandefjordsrennet 
 

 
 

 
 
SANDEFJORDS-TRIPPELEN består av Sandefjordsrennet, Turistforeningens Topptur 
(minst 4 topper) og sykling av minst 23 km av Sandefjordrittet.  
Dette er et "lavterskeltilbud" som alle kan delta på. 
Ved fullføring av alle arrangementene i løpet av en 12-måneders periode, vil 
utøverne motta en ettertraktet tallerken produsert av Porsgrunds Porselænsfabrik. 

Det ble ikke arrangert Sandefjordsrennet i 2014 og 15 - perioden er utvidet til 36 måneder. 

http://www.ilrunar.no/
mailto:refset@online.no
http://www.ilrunar.no/

