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Hovedsponsor KM 2012 

Velkommen til Kretsmesterskap i langrenn 2012 
 

På vegne av Finnmark Skikrets har Tverrelvdalen IL gleden av å invitere til KM i langrenn. 

Mesterskapet arrangeres 14-15.  Januar i løypene ved Kaiskuru skianlegg, 

Raigressveien(veis ende). 

 

Program 

Fredag 13.01 

kl. 11:00-: Løypene er merket og åpne for trening. 

kl. 18:00-21:00: Rennkontor åpent. 

kl. 20:00: Lagledermøte for begge dager. 

 

Lørdag 14.01 

kl. 08:00  Rennkontor åpner.   

kl. 09:00  Kafén åpner 

kl. 10:00  Åpent sonerenn 9-12 år klassisk. Premieutdeling, etter siste løper i mål. 

kl. 11:00: KM klassisk fellesstart lang distanse. 

kl. 14:00: Premieutdeling KM. 

 

Søndag 15.01 

kl. 08:00  Rennkontor åpner.   

kl. 09:00  Kafén åpner 

kl. 10:00: KM fristil enkeltstart, 30sec interval, kort distanse. 

Premieutdeling. En time etter at siste løper har gått i mål. 

 

Rennkontor / kafé/ premieutdeling/ lagledermøte 
Rennkontor, kafé og premieutdeling er ved Kaiskuru Nærmiljøsenter(Myrullveien 2).  

Lagledermøte, Fredag 13.01.Kl. 20:00 for begge dager ved, Kaiskuru Nærmiljøsenter 

Det henvises til programmet for tidspunkter og åpningstider. 

 

Påmelding 

Påmelding skal gjøres via skikretsens terminlistesider: 

http://skiforbundet.no/Kretser/finnmark/arrangement/Sider/terminlistevisning.aspx 

Påmeldingsfristen er 10.01.12. Etteranmeldte i.h.t. NSF reglement, dobbel avgift. 

Påmelding  Sonerenn på mail til jo@hifm.no 

 

http://www.1881.no/Kart/?lat=69.9563282840683&lon=23.368641474284&z=16&v=0&r=100037017S1&o=&p=
http://skiforbundet.no/Kretser/finnmark/arrangement/Sider/terminlistevisning.aspx
mailto:jo@hifm.no


  
 

TVERRELVDALEN IDRETTSLAG 
---  www.tverrelvdalenil.no --- 

Adr: Sønvismoen 44, 9517 Alta – Tlf: 78433830      Email: tvdalen@online.no 

KM Langrenn 2012  
14 - 15. januar  

Tverrelvdalen IL 90 år 
 

 

  

 

 
 

Hovedsponsor KM 2012 

 

Startkontingent/ Lisens 

Sonerenn: 70 kr. Kretsrenn: Aldersbestemt 13-16 år: 100 kr. Junior: 115 kr. Senior: 130 kr. 

Betales på rennkontor eller Giro til kontonr. 4901.60.30715.  Kvittering fremvises ved 

forhåndsbetaling.   Lisens(Forsikring): Alle løpere fra fylte 13 år må ha betalt års-lisens 

eller engangslisens kan løses på rennkontoret. 
 

Startlister/startnummer 
Lørdag. Startlister og startnummer for lørdagens renn vil være tilgjengelige på 

rennkontoret f.o.m. fredag kl. 18:00.  

Søndag. Startnummer for søndagens renn kan hentes på rennkontoret etter lørdagens 

premieutdeling , eller på rennkontoret fra kl. 08:00 på søndag.  

Bortkomne startnumre belastes vedkommende klubb med 400 kr per nummer. 

 

Distanser 
Alder Lørdag Søndag 

Sonerenn Klassisk enkeltstart kl.10:00  

9-10 år jenter/gutter 1,2 km(enkeltstart, 30sec int.)  

11-12 år jenter/gutter 2 km(enkeltstart, 30sec int.)  

   

KM 2012 Klassisk fellesstart kl.11:00 Friteknikk enkeltstart kl.10:00 

13 år jenter/gutter 4 km (2x2km) 2 km 

14 år jenter/gutter 4 km (2x2km) 2 km 

15 år jenter 5 km(3+2km) 3 km 

15 år gutter 8 km(5+3km) 3 km 

16 år jenter 8 km(5+3km) 3 km 

16 år gutter 8 km(5+3km) 3km 

Junior   

17 år kvinner 10 km(2x5km) 5 km(3+2km) 

17 år menn 15 km(3x5km) 5 km(3+2km) 

18 år kvinner 10 km(2x5km) 5 km(3+2km) 

18 år menn 15 km(3x5km) 5 km(3+2km) 

19/20 år kvinner 10 km(2x5km) 5 km(3+2km) 

19/20 år menn 20 km(4x5km) 5 km(3+2km) 

Senior   

Senior kvinner 10 km(2x5km) 5 km(3+2km) 

Senior menn 20 km(4x5km) 5 km(3+2km) 
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Det kåres en kretsmester i hver klasse. I seniorklassen kåres en kretsmester for damer 

og en kretsmester for herrer (dvs. uansett alder). Kun løpere som representerer klubber 

fra Finnmark skikrets kan bli kretsmestere. 

 

Kart over stadionområdet/løypeprofiler 
Kart og løypeprofiler er vedlegg til dette dokumentet. Vil også legges ut på hjemmesiden 

for Tverrelvdalen IL www.tverrelvdalenil.no 

 

Overnatting/matservering 
Klasserom på Kaiskuru Nærmiljøsenter, (Myrullveien 2, 9516 Alta) er tilgjengelig for 

overnatting fra fredag kl.16:00.  Prisen er 75 kr per person per natt. Det vil være kafé i 

Kaiskuru(se program) under hele arrangementet.  

I tillegg til kafé og overnatting, tilbyr vi frokost lørdag og søndag inklusive matpakke for 

kr 60, kvelds fredag og lørdag for kr 50. Pris pr. måltid, pr. person. 

Bestillingsskjema vedlagt. Skjemaet fylles ut og sendes på e-post til abs@dcpost.no 

Totalsum for overnatting og bespisning innbetales til kontonr. 4901.60.30715. 

Kontaktperson: Anita B. Strøm, telefon 99007246 

 

Smøreplass 
Garasjen og smørebu i Kaiskuru vil tilrettelegges for smøring/prepping av ski. Bestilling, se 

vedlagt bestillingsskjema. (OBS! Ingen skismøring i korridorer, ganger o.l. ved skolen)  

Kontaktperson: Leif Bakken, telefon 97566255. 

 

Kuldegrense 
I.h.t NSF reglement.  -15gr. og vindstille. Vil gjelde for alle klasser, hele arrangementet. 

 

Informasjon 
All informasjon vil legges ut på hjemmesiden www.tverrelvdalenil.no eller vil fås ved 

rennkontor. 

 

Rennleder/ Løypesjef/ TD(teknisk delegert) 
Rennleder: Terje Opgård, telefon 95086090 

Løypesjef: Oddmund Bakken, telefon 90180107  

Teknisk delegert(TD): Terje Skansen, 90142554 
 

http://www.tverrelvdalenil.no/
mailto:abs@dcpost.no
http://www.tverrelvdalenil.no/

