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PROGRAM:  
 
 
Lørdag 9.februar:  
 
· Kl. 10.00 Sprint. Krets- og sonerenn for 8-10 år. Stadionområdet 
Finnfjordbotn. Fristil  
Kl. 10.00-11.30 Prolog med 15 sek startintervall.  
Finaleheat starter kl. 11.30.  
 
 
· Kl. 14.30 Skicross. Kretsrenn. Fra og med 11 år. Løypene og 
skileikanlegget i Finnfjordbotn. Fristil.  
Kl. 14.30 Prologstart med 15 sek startintervall. 
Finaleheat starter kl. 15.15 
 
Det tas forbehold om at starttidspunkt for sprintfinalene og 
skicrossen kan endres avhengig av antall påmeldinger. 
 
 
 
Søndag 10.februar:  
 
· Kl.11.00 Langdistanser. Krets- og sonerenn for 8-10 år. 
Finnfjordbotn. Klassisk. Kretscup og uttak HL-stafett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Praktisk/teknisk gjennomføring:  
 
Sprinten; 
 
Prolog og finaler. Alle får gå finaler. I de yngste årsklasser settes heatene 
tilfeldig sammen. Fra og med 11 år blir det de 6 beste tidene i prologen til 
A-finaler, de neste 6, B-finaler osv. Skulle det være klasser med inntil 7 – 9 
stk. vil vi prøve å la alle gå i A-finalene. 
I klasser med 2 – 4 stk. kan det bli slått sammen klasser i finalene, men 
premieringen blir klassevis. 
 
 
 
 
Alder    Løype      Gjennomføring            
8 – 9 - 10 år. Kort løype    Prolog. Finaler for alle. 6 i hvert heat. 
                                                        Heatene er tilfeldig satt sammen før løpet. 

Ingen tidtaking.  
 
11 – 12 år.  Kort løype    Prolog. Finaler for alle. 6 i hvert heat. De 
                                                        6 beste i prologen går til A- finaler,  

de neste 6 til B-finaler osv. Ingen tidtaking 
i finalene. 

 
13 – 16 år.  Lang løype    Prolog. Finaler for alle. 6 i hvert heat. De 
                                                        6 beste i prologen går til A- finaler,  

de neste 6 til B-finaler osv. Ingen tidtaking 
i finalene. 

 
17 år og eldre.  Lang løype    En runde i prologen. 
                                                         Finaler for alle. 6 i hvert heat. De 
                                                        6 beste i prologen går til A- finaler,  

de neste 6 til B-finaler osv.  
                                                         Disse går 2 runder pr. heat i finalene. 
      Ingen tidtaking i finalene. 
                  
Felles for klasser 11 år og eldre: Skulle det være veldig få i klassene, kan klasser 
bli slått sammen på startsletta. Men klassevis rangering og premiering. Skulle 
det være umulig å skille resultatet i heatene av måldommere avgjøres 
rekkefølgen av tiden i prologen. 
 
 
 



 
Skicrossen;  
 
Prolog og finaler. Samme opplegg som sprinten, men fra 11 år og oppover. 
 
Alder    Løype  Gjennomføring            
11 – 12 år.  Kort løype.  Prolog 15 sek. intervallstart. Finalerunder 

etter prologresultatene.  
Ingen tidtaking i finalene. 

 
13 år og eldre. Lang løype.  Prolog 15 sek. intervallstart. Finalerunder 

etter prologresultatene.  
Ingen tidtaking i finalene.                          

 
 
Langdistanser;  
 
Klassevis fellesstart. Planlagt startrekkefølge følger nedenfor.  
 
Alder/klasser     Løypelengder 
12 år gutter.     3.0 km.  
11 år gutter.     3.0 km.  
12 år jenter.      3.0 km.  
11 år jenter.      3.0 km.  
10 år gutter.     2.0 km.  
9 år gutter.      2.0 km.  
8 år gutter.      2.0 km.  
10 år jenter.      2.0 km.  
9 år jenter.     2.0 km.  
8 år jenter.     2.0 km.  
14 år gutter.     5.0 km.  
13 år gutter.     5.0 km.  
14 år jenter.      5.0 km.  
13 år jenter.      5.0 km.  
K 17, K18 og Kvinner veteran   10.0 km.  
K 19/20, Kvinner senior    15.0 km.  
M 17, M18 og Menn veteran   15.0 km.  
M 19/20 og Menn senior   20.0 km.  
16 år gutter.     7.5 km.  
15 år gutter.     7.5 km.  
16 år jenter.      7.5 km.  
15 år jenter.      7.5 km.  



Rennkontor og kafè begge dager:  
I kantina på Senja vgs. Skilt fra parkering og inn til kafè/rennkontor. 
Åpent rennkontor fra kl. 08.00 – 17.00 lørdag og kl. 09.00 – 15.00 
søndag.  
 
Garderrober:  
Begge dager er det garderrober i Midt-Tromshallen og i kjelleren på 
Senja vgs. Åpent fra kl. 08.30 lørdag og kl. 09.30 søndag.  
 
Påmelding:  
Påmelding via Sportsadmin. Innen onsdag 6.februar kl. 23.59  
 
Startkontingenten betales til IL Pioner Ski, Skogenveien 170, 9300 
Finnsnes. Kontonr. 9741 0526 348  
 
Merkes ”påmelding”, løpers navn, klasse og lagets navn.  
Klubbene er ansvarlige for at løperne har betalt startlisens.  
Startkontingenten refunderes ikke for påmeldte løpere som ikke  
starter. NB! Ved etteranmeldelse (påmelding ankommet arrangør 
senere enn oppgitt påmeldingsfrist), betales dobbel startkontingent.  
 
Startnummer:  
Startnumrene avhentes klubbvis på rennkontoret den dagen løpet skal 
arrangeres.  
 
Ikke tilbakeleverte startnummer faktureres med kr. 300,-.  
 
 
Startkontigenter pr. løp.  
Jenter/gutter: kr. 100,-  
Junior: kr. 115,-  
Senior/Veteran: kr. 130,-  
 
Brikkeleie kr. 25,-/brikke pr. renn. 



Premiering:  
Lørdag, begge renn; Kantina på Senja vgs 45 min etter siste mann i 
mål på skicrossen.  
 
Søndag; Kantina Senja vgs. 1 time etter siste løper er i mål.  
 
For alle tre renn; premiering iht Norges Skiforbunds rennreglement.   
 
Overnatting:  
· Finnsnes Motell & Camping 77845465.  

· Finnsnes Hotell 77870777.  

· Royal Hotel 77851160.  

· Kroken Gård 77840601.  

 
Bespisning:  
Kafè Senja vgs. Fra kl. 08.30 lørdag og 09.00 søndag.  
 
 
Løypekart og arenakart.  
Henvises til lagsposene og programmet som foreligger ved ankomst.  
 



Oversiktskart:  

 
 
 

 
 
1. Senja videregående skole; rennkontor og kafè  
2. Midt-Tromshallen; garderober  
3. Stadion med speakerbu, start- og målområde  
 
NB! Parkering i området mellom Midt-Tromshallen og Senja vgs og 
foran skolen.  



Startlister og evt. endringer henvises til kretsen sin side med 
linker.  
 
Spørsmål vedrørende arrangementet rettes til:  
Jo Strømholt mob. 908 47 273 mail: jos@finnfjord.no  
eller Heidi Gløtta Kristiansen mob. 950 26 717 
mail: heidi.glotta.kristiansen@midt-troms.no  
 

 
 

VEL MØTT TIL EN STOR OG SPENNENDE SKIHELG i FINNfjordbotn 9.og 10. 
FEBRUAR 2013! 


