STAVIÅSRENNET
Eidsvold Værks Skiklub ønsker alle langrennsløpere fra 8-årsklassen og eldre, trenere, oppmenn,
publikum og samarbeidspartnere velkommen til Staviåsrennet 2018. Norges, og verdens, eldste rene
skiklubb håper dere alle får en flott dag sammen med oss på Eidsvold Værks Skiklubs skistadion og
løypene våre i Staviåsen.
Løypene til Staviåsrennet er i en ny løper- og publikumsvennlig trasé samtidig som gir skiløperne
både fysiske og tekniske utfordringer. Første start er kl 11:00. Fra 13-årsklassen og eldre er det
fellesstart, mens det er individuell start i 12-årsklassen og yngre.
Adresse:
Skistua Eidsvold Værks Skiklub
Skistuavegen 30
2074 Eidsvoll Værk
Påmelding:
Online påmelding skjer direkte via link i terminlisten som ligger på www.skiforbundet.no eller direkte i
«Min idrett» ved å klikke https://minidrett.nif.no/Event#313104-011. Ordinær påmelding stenger 2. mars
klokken 23:59.
Etteranmelding:
Etteranmelding vil kun være mulig i sekretariatet på Skistua på selve renndagen 4. mars frem til kl. 10:00.
Ingen etteranmelding per mail etter at ordinær påmelding er stengt. Det tillegges et gebyr pålydende kroner
100,- for etteranmeldinger for alle løpere født 2005 og eldre. Yngre løpere ilegges ingen etteranmeldingsavgift,
men betaler vanlig startkontingent etter gjeldende satser.

Startkontingenter:
• Alle klasser til og med 16 år
• Juniorklassene 17-20 år
• Senior herre og dame

100,115,130,-

Påmeldingen betales enten online av løperen selv eller av klubb før påmeldingen er gyldig.
Etteranmeldinger betales i sekretariatet med kort, kontant eller VIPPS # 126562.
Startnummer:
Hentes i sekretariatet på Skistua fra klokken 09:30 på renndagen. Alle startnummer blir pakket lagvis
og må hentes samlet.
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Startlister:
Trekning av startlister og generering av kjøreplan vil foretas 3. mars. Startlister vil bli distribuert per epost til alle påmeldte, samt legges ut på www.skiforbundet.no og www.evs1881.no
Tidtaking:
EQ Timing står for selve tidtakingen på rennet og det benyttes EMIT tidtakerbrikker på alle løpere.
Løpere født 2007 og eldre benytter egne EMIT brikker. Løpere født 2007 og eldre som ikke har egen brikke
eller av andre årsaker møter til start uten egen brikke, må leie EMIT brikke av arrangør. Leie av brikken på kr
50,- betales på stedet kontant eller med VIPPS # 126562 for alle klasser født 2007 og eldre.
Alle løpere født 2008 og yngre får låne EMIT brikke av arrangør kostnadsfritt. Tapt, skadet eller ikke innleverte
EMIT brikker må erstattes.

Start:
Starten for rennet foregår ute på stadion, rett ved Skistua. Det vil være individuell start for 8 - 12
årsklassene. Fra 13 år og eldre vil det være fellesstart. Det kan bli aktuelt å starte noen klasser
sammen, men dette vil komme frem på renndagen.
Løype:
Løypekart med høydeprofiler, samt arenakart vil bli publisert 2. mars 2018. Det er ikke avtalt noen
reservearena for dette arrangementet.
Klasser og distanser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J/G 8 år 1,25 km klassisk individuell start
J/G 9 år 1,25 km klassisk individuell start
J/G 10 år 1,25 km klassisk individuell start
J/G 11 år 2,1 km klassisk individuell start
J/G 12 år 2,1 km klassisk individuell start
J/G 13 år 3,25 km klassisk fellesstart
J/G 14 år 3,25 km klassisk fellesstart
J/G 15 år 6,1 km klassisk fellesstart
J/G 16 år 6,1 km klassisk fellesstart

Målgang:
Målgang er inne på skistadion slik som tidligere år.
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•
•
•
•
•
•
•
•

K 17 år 6,1 km klassisk fellesstart
M 17 år 9 km klassisk fellesstart
K 18 år 6,1 km klassisk fellesstart
M 18 år 9 km klassisk fellesstart
K 19/20 år 6,1 km klassisk fellesstart
M 19/20 år 9 km klassisk fellesstart
K Senior 6,1 km klassisk fellesstart
M Senior 9 km klassisk fellesstart

STAVIÅSRENNET
Resultater:
Resultatlister vil henges opp på arena og publiseres på www.evs1881.no og
https://www.facebook.com/Eidsvold-Værks-Skiklub-820922588025583/?fref=ts
Premiering:
Det vil bli full premiering av alle klasser. 1-3. plass rangering for løpere født 2007 og eldre.
Løpere født 2008 og yngre vil bli premiert med deltakerpremier, ingen rangering og ikke publisering
av resultat i henhold til NSF’s rennreglement.
Premieutdeling vil foregå så tidlig som hensiktsmessig mulig etter målgang. Tidspunktene for
premieutdeling vil bli publisert på arena samt via speaker under arrangementet.
Parkering:
Gode parkeringsforhold på parkeringsplass utenfor Skistua like ved skistadion. Parkering inklusive
rennprogram og startlister koster kroner 50,- Betales kontant eller VIPPS # 92073.

Garderobe/Dusj:
Herre og dame garderobe med dusj i første etasje på Skistua i umiddelbar nærhet til stadion.
Kiosk:
Det vil være mulighet for kjøp av pølser, drikke, kaffe, kaker og vafler, samt diverse i salgstelt ute på arena.
Kiosken oppe i storsalen på Skistua vil også være åpen under hele arrangementet og det vil også være mulig
å betale med kort, kontant og VIPPS.

Kontaktperson:
Rennleder: Espen Jakobsen
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E-post: espen318@gmail.com

STAVIÅSRENNET
Eidsvold Værks Skiklubs faste sponsor- og samarbeidspartnere

Totens Sparebank

Osl

Intersport Kløfta

Reklame-Huset.no

A:KAFFE

Engebretsen AS

Nettservice

Åsen Bil AS

Bertel O. Steen Jessheim

BDO

Glava AS

Hurdalsliene Hyttegrend

B&O Forberg AS

Gusterud Bygg AS

Amfi Eidsvoll

Dal Auto Bilberging AS

Glass-service AS

Eidsvoll Ullensaker Blad

Dine Økonomer

ABV AS

Akershus Utleie AS

Monter Eidsvoll

Miele AS

Vielda AS
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