
 

Innbydelse til 

 

Tour de Finnfjord 2020 
 

 
 

 

IL Pioner Ski inviterer til  

1. løp i Touren - kretsrenn i klassisk stil  

29. februar 2020 

 

 

 



 

 
IL Pioner Ski har gleden av å invitere til Tour de Finnfjord 2020, i samarbeid 

med Senja Ski. 1. løp arrangeres av IL Pioner Ski 29. februar, i klassisk stil. 2. 

løp arrangeres av Senja Ski 1. mars i fristil.  

 

Sponsor for Tour de Finnfjord er Finnfjord AS. 

 

Lørdag 29. februar:  

 
Barneskirenn: 
For de aller minste skiløperne arrangeres det barneskirenn for aldersgruppa 4-7 år. 

Start: kl. 1130. 

Påmelding på stadion fra kl. 1030. 

Startkontingent kr. 50,- 

Premiering til alle barna like etter målgang. 

 

Kl.12.00 Kretsrenn og sonerenn for egen sone, klassisk stilart intervallstart. 

 

 

Løypelengder:  
 

Klassevis individuell start.   

 

Alder/klasser     Løypelengder 

8, 9 og 10 år gutter       1.0 km.  

8, 9 og 10 år jenter       1.0 km.  

11 og 12 år gutter       2.0 km.  

11 og 12 år jenter        2.0 km.  

13 og 14 år gutter       3.0 km.  

13 og 14 år jenter        3.0 km.  

FH junior stående K og M     3.0 km. 

FH senior stående K og M      3.0 km. 

15 og 16 år gutter        5.0 km.  

15 og 16 år jenter        5.0 km.  

M 17, M18 og Menn veteran    10.0 km.  

M 19/20 og Menn senior    15.0 km.  

K 17, K18 og Kvinner veteran      5.0 km.  

K 19/20, Kvinner senior     10.0 km.  

 

Løypekart: vil bli lagt ut www.pionerski.no 

 

 

http://www.pionerski.no/


 

 

 

Rennkontor og kafè:  
I biblioteket på Senja vgs. Skilt fra parkering og inn til kafè/rennkontor. Åpent rennkontor fra 

kl. 09.00   

 

Garderober:  
Garderober i Midt-Tromshallen. Åpent fra kl. 09.00.  

 

Påmelding:  
Påmelding via MinIdrett/Sportsadmin. Innen onsdag 26. februar kl. 23.59. 

 

Startkontingenten betales til IL Pioner Ski, Skogenveien 170, 9300 Finnsnes. Kontonr. 4776 

6768136.  

 

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 (minus deltageravgiften).  

 

Lisens 
Lagleder er ansvarlig for at alle har løst lisens (o/13 år). Ingen får starte uten lisens. 

Engangslisens kan løses før start. 

 

Startnummer:  
Startnumrene avhentes klubbvis på rennkontoret den dagen løpet arrangeres.  

Ikke tilbakeleverte startnummer faktureres med kr. 500,-.  

 

Startkontigenter pr. løp.  
Jenter/gutter: kr. 130,- 

Junior: kr. 150,- 

Senior/Veteran: kr. 170,-  

 

Brikkeleie: kr. 50,-/brikke. Ikke tilbakelevert brikke faktureres med kr.  750,-          

 

Premiering:  
Premieutdeling i biblioteket Senja vgs. ca. 1 time etter siste løper er i mål for klassene 8 til 

og med 14 år, 100% premiering.   

Fra og med 15 år og eldre blir det en premiering på Touren, og den blir søndag i 

Silsandhallen. (Det brukes WC-skalaen i poengregningen. Ved lik poengsum etter to 

dager, blir høyeste plassiffer avgjørende, er det likt etter dette, blir det delt plassering. 



 
Premiering fra og med 15 år og eldre umiddelbart etter 14- årsklassene er ferdige på søndag, 

100% premiering.   

 

 

Overnatting:                         
● Skoleovernatting Nordborg videregående skole, Sjøgata 28, på Finnsnes.   

Pris kr. 120.- pr. natt pr. stk. Familie inntil 4 stk. kr. 400.- pr. natt. 

Klubbvis påmelding til anette.sorensen.rege@nordborg.no betales til  

kontonr. 47761327204 ved booking.   

          Frist 26.02. kl 2359 (Samme som påmeldingsfrist rennet).   

Overnatting skole betjenes av Anette Sørensen Rege på mob. 90868995,  

som dere tar kontakt med når dere nærmer dere. (Husk å opplyse i påmeldingsmail om 

dere kommer fredag eller lørdag)   

● Finnsnes hotell:  firmapost@finnsnes-hotell.no – Tlf. 77870770   

● Senja hotell:   post@senjahotell.no – Tlf. 77851160    

● Finnsnes Gaard: post@finsnesgaard.no tlf. 48250020   

● Skoghus:             skoghus@nlm.no tlf. 77844165/48866836                                                       

(4 km fra Senja Ski sin stadion nordover på Senja)  

  

Til alle overnattinger (foruten Nordborg) spør dere om det er idrettspriser.  

 

Oversiktskart:  

 
 



 

 
 
1. Senja videregående skole; rennkontor og kafè  

2. Midt-Tromshallen; garderober  

3. Stadion med speakerbu, start- og målområde  

 

NB! Parkering i området foran Senja vgs og på parkeringsplassen vis a vis Midt-

Tromshallen. Det er også mulig å parkere ved NAF.  

 

Spørsmål vedrørende arrangementet kan rettes til:  
 

Jo Heming Strømholt (rennleder) mob. 908 47 273, mail:jos@finnfjord.no  

Heidi Gløtta (leder rennkontor) mob. 953 30 073, mail:heidig@finnfjord.no 

Geir-Henning Wintervoll (tidtakersjef) mob. 951 77 000 mail:GeirW@finnfjord.no 

 

 

 
VEL MØTT TIL 

KRETSRENN i FINNfjordbotn 29. februar 2020! 
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