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Ringkollen skiklubb inviterer til Ringkoll-stafetten 

Fredag 30. desember 2017 på Ringkollen skiarena 

Kretsmesterskap for 13 år og oppover. 

 

Ringkollen skiarena er et av utgangspunktene vestfra til Nordmarka og ligger ca 580 m.o.h. 

Ta av ved Klækken Hotell og kjør ca. 7 km. Husk bom - avgift kr. 40.-  

Noen opplysninger om Ringkollstafetten:  

Stilarter: 1 etappe: Klassisk 

                    2 etappe: Friteknikk 

                    3 etappe: Friteknikk 

Klasser: 8-10 år (født 2010-09-08), 11-12 år (født 2007-06), 13-16 år (født 2005-02), junior 

og senior. 

Full premiering for klassene 8-16 år. Øvrige klasser 1/3 premie. For alle årsklasser 

gjelder egne premieklasser for jenter, gutter, mix klubb/kjønn. 

Rennleder: Knut Voreland, tlf. 92437233, ass. rennleder: Lars Erik Stangstuen, tlf. 90527512  

Føremelding: http://www.skiforeningen.no/forem/      Krokskogen 

Bomavgift:   kr 40,- (mynter eller kort) 

Program med startliste: kr 50,- 

 

Rennkontor: Stadionhuset på Ringkollen 

Premiering: Ringkollstua 

Påmelding: Bruk: http://www.eqtiming.no påmeldingsansvarlig for klubben må legge inn 
lagene innen påmeldingsfristen 27.12.17 kl. 23:59. De som har egen emitbrikke 
bruker denne. Husk å oppgi brikkenummer ved påmelding hvis det ikke ligger inne. 
De som ikke har egen brikke betaler for leiebrikke, dette ligger i startkontingenten. 
SE DELTAKERAVGIFT UNDER. 
Ved spørsmål kontakt: torb-dah@online.no el. Tlf. 48092049 
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Startkontingent: 8-16 år: kr 300,- pr lag + kr 60,- for brikkeleie 

Junior:  kr 345,- pr lag + kr 60,- for brikkeleie 

Senior:  kr 390,- pr lag + kr 60,- for brikkeleie 

Faktura kommer på email straks du er ferdig med påmeldingen.  

Det trekkes fra kr. 20,- pr. løper i startkontingent for de som har egen 

brikke (brikkenummer framkommer ved påmelding) 

  Etteranmeldingsgebyr pr lag kr 200,- 

Startnummer: Hentes klubbvis på Stadionhuset senest en time før start. Emitbrikker for de 

som ikke har selv ligger i lagsposene. Husk å oppgi brikkenummer hvis det 

ikke ligger i Sportsadmin. Brikke kan leies for de som har glemt. 

Startrekkefølge, etappelengder og klassebestemmelser:  

Kretsrennet starter kl 11.00 med 8-10 år og 11-12 år  

Løypelengde:  3 x 1 km  

                            Samlet alder 8-10 år:  Maksimum 29 år 

                            Samlet alder 11-12 år: Maksimum 35 år  

Landsrennet/ KM starter kl 12.00 med 13-16 år, junior og senior. KM også i 

mixklasser 

Løypelengder: 13-16 år: 3 x 3 km 

   Samlet alder 13-16 år: Maksimum 45 år  

Juniorer, kvinner senior og herrer senior: 3 x 6 km (2 runder av 3 km) 

Startrekkefølgen for klassene 13-16 år t.o.m. senior:  

1.lagene starter i første rekke, resten trekkes 

Resultatlister: Resultatlister legges ut på: http://www.ringkollenskiklubb.no og 

http://www.langrenn.com/ 

Premier: Full premiering opp til og med klasse 13-16 år. Øvrige klasser 1/3 

premiering. Tidspunkt for premiering: ca. 30 min. etter at klassen er i mål. 

 

 

Eventuell  avlysning: Følg med på vår hjemmeside eller ring 92437233 

http://www.ringkollenskiklubb.no/
http://www.langrenn.com/

