INNBYDELSE TIL SKIRENN 06.01.2018
Molde og Omegn Idrettsforening, langrenns gruppa inviterer til:

Landsrenn, samt fjerde renn i

Cup 2018/19

Stilart: Klassisk normaldistanse
Søndag 06.Jan 2019 kl: 12:00
Klasse
Renndistanse
G/J opp tom 10 år
G/J 11 og 12 år
G/J 13 / 14 år
G/J 15 / 16 år
Kvinner junior / senior
Menn junior / senior
Åpen klasse utan tidtaking
Nulløp

1 km
2 km
3 km
5 km
10 km
10 km
1,2,3 & 5 km
2 x 2 km med pause

NB ! Det er kun tillat med fluorfri glider for klasser til og med 16 år.
MOI tilbyr smørehjelp (festesmurning) i garasjebygget.
Smøretips blir lagt ut på Facebook lørdag kveld.

Påmeldingsfrist:

Fredag 04. Januar kl 23:59.

OBS: Etterpåmelding ved dobelt startkontingent

Påmelding: online på www.minidrett.no
Rennkontor er i NM-huset på Skaret Skisenter og åpner kl 10 på renndagen
Rennleder: Helge Gautvik , mob 913 17 093
Jury består av:
TD, rennleder og løypesjef

Praktisk informasjon
Rennet arrangeres som klassisk med individuell start.
Langrennscrossløype vil bli preparert for fritt bruk utenfor arrangement om det er nok snø.
Premieutdeling vil ved godt vær foregå ute. Alternativt inne i MOI brakken. Tidspunkt for
premieutdelingen vil bli annonsert av speaker.
Kiosk i MOI brakken åpenr fra kl:10:00, her vil det bli mulig å benytte kortterminal eller
Vipps for betaling.
Toalett fasiliteter i Miljøbygget ved målområdet, MOI brakka er åpen som varmestua.
(dessverre er det ingen dusj muligheter på Skaret skisenter)
Oppfordre alle til å ta med kr 50,- for kontant betaling av parkeringsavgift på Skaret skisenter.
Eller betal med Vipps.
Premiering Landsrenn:
Full premiering alle klasser.
Startkontingent:
0 – 16 år: kr 100,Åpen klasse kr 50.-

Junior: kr 115,-

Senior: kr 130,-

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.
Startnummer kan hentes i rennkontoret. Startnummer vil bli delt ut klubbvis.
Ved vær utfordringer som gjør at skirennet må avlyses vil arrangøren beholde inntil 50% av
startkontigenten til dekning av utgifter. Avlysning av rennet vil bli opplyst på MOI sine
hjemmesider og på kretsens Facebook side.
Med skihilsen
Molde og Omegn Idrettsforening

