
 

 

  Sesongen 2018 / 2019 

Hei!  

Skisesongen er snart i gang og vi håper at snøen kommer snart for da er det 

tid for skirenn igjen. Skirenn er veldig moro, men kan oppleves som litt 

stressende (særlig for foreldre). Her kommer noen råd som kan være til 

hjelp på skirenn slik at det blir en god opplevelse for små og store: 

1.Spør om hjelp fra de andre i skigruppa! 

 

2. Sjekk startlistene på arrangørklubbens hjemmeside. Den legges vanligvis 

ut dagen før rennet. Det er viktig å notere seg starttiden.  

 

3. Møt opp på stadion ca. 1 time før start. Hvis det er klassisk, må man 

beregne litt ekstra tid for å få testet og smurt skiene ferdig.  

 

4. På hvert skirenn er det en representant fra Runar som henter klubbens 

startnummer i sekretariatet (ofte oppmann). Denne lager seg ofte en plass i 

kafeteria eller annet samlingssted hvor startnumrene deles ut. 

Startnummeret bør hentes og tas på med en gang  så det ikke ligger i 

pappas eller mammas lomme når det er 1 minutt før starten går Ved 

henting av startnummeret sjekkes starttidspunktet på den offisielle lista 

som følger med startnummeret.  



 

 

5. Klargjør, smør og prøv skiene. Runar ski pleier å samle seg for å stå 

sammen og klargjøre skiene evt. prøve. Men utøverne (foreldrene) har 

ansvaret for at skiene er greit smurt. Her får man gode råd om hva som er 

aktuell smøring. Spør når dere henter startnummeret om hvor dere finner 

hjelp ute. Runar ski er ofte en stor gjeng og noen ganger har vi med et 

Runar-telt som gjør det lett å finne noen som kan gi råd. 

 

6. Prøv skiene, og hvis det er mulig gå gjennom løypa eller gjør deg 

kjent med hvor den går (hvor mange runder, hvor man skal gå i kryss, legge 

merke til om det er oppover- eller nedoverbakker det er greit å huske på). 

Ca. 15-20 minutter før start nærme seg startområdet og gjøre oppvarmingen 

der, kanskje uten ski. Ca. 10 minutter før start ta av seg evt. ekstra tøy som 

ikke skal være på under rennet, være ferdig med dobesøk, ha ski og staver 

klare. Etter dette, 5-10 minutter før start stille seg i kø for å få 

tidtakerbrikke rundt ankel (for de som ikke har egen). Ved mange startende 

er det lurt beregne litt ekstra tid og se etter hvilket startnummer som har 

stilt seg opp. Hold deg varm med litt småhopping i køen mens du venter på din 

start.  

Når man kommer i mål leveres startnummer og evt. brikke til arrangør.  

 

 

 



 

 

Tips til foreldre: 

Det er ofte naturlig at man blir stående i start- og målområdet for å holde 

klærne til egen barn. Men det er veldig motiverende for skiløperne å ha noen 

som heier på dem ute i løypa. Hvis vi klarer å spre oss litt kan løperne få et 

ekstra puff i bakkene og lignende.  

Det er viktig at vi heier på alle løperne med positive tilrop og heier på alle, 

fra alle klubber. Selvfølgelig lov med litt ekstra heiing når en Runar-dress 

fyker forbi! 

 

Norges skiforbund har utarbeidet foreldrevettregler, lurt å ta en titt på 

dem; 

1. Alle skal sitte igjen med gode skiopplevelser, enten det er på trening, 

samling eller i konkurranse – bruk derfor positive uttrykk og unngå 

ukvemsord. 

2. Vi heier på alle utøvere, uansett klubb, ferdighet og alder når vi står 

langs løypa. 

3. Vi respekterer arrangørens, funksjonærens og TDs avgjørelser og 

regler, og forholder oss til dette. 

4. Vi bidrar til en fornuftig holdning hva gjelder skiutstyr til barn. Dette 

betyr at en unngår de dyreste produktene for yngre utøvere. 

5. Konkurranseløypa er for de som konkurrerer. Ha respekt for 

konkurrentene! 



 

 

6. Det er forbudt å følge etter utøvere, uansett alder, i mer enn 30 

meter (ref. regel 341) 

7. Klager under konkurranse skal rettes skriftlig til TD. 

Vi ønsker alle en flott rennsesong med mange gode skiopplevelser for store 

og små! 

Med vennlig hilsen 

Frida Doksrød og Joachim Pande 

Oppmenn Runar ski 

 


