
 

HAMMERFEST SKIKLUBB ØNSKER VELKOMMEN  

TIL MERIDIANRENNET, Hammerfest 11-12. februar 2017 
 
 
Vi har den store glede å invitere til Duathlon, fellesstart med skibytte og Monsterbakkerenn i  
Reindalen skianlegg, Hammerfest. 
 
 

Meridianrennet duathlon, lørdag 11. februar: 

Barne/Sonerenn, start kl 1100: 
6-7 år G/J 0,5 km klassisk 
8-10 år G/J 1 km klassisk 
 

Kretsrenn, start kl 1200: 

11 år G/J 2 km Intervallstart, klassisk 

12 år G/J 2 km Intervallstart, klassisk 

13 år G/J 4 km Fellesstart (2 km klassisk + 2 km fristil, ski kan byttes) 

14 år G/J 4 km Fellesstart (2 km klassisk + 2 km fristil, ski kan byttes) 

15 år G/J 5 km Fellesstart (2,5 km klassisk + 2,5 km fristil, ski kan byttes) 

16 år G/J 5 km Fellesstart (2,5 km klassisk + 2,5 km fristil, ski kan byttes) 

17 år M 10 km Fellesstart (2x2,5 km klassisk + 2x2,5 km fristil, skibytte) 

18 år M 10 km Fellesstart (2x2,5 km klassisk + 2x2,5 km fristil, skibytte) 

19-20 år M 15 km Fellesstart (2x3,75 km klassisk + 2x3,75 km fristil, skibytte) 

Seinor M 15 km Fellesstart (2x3,75 km klassisk + 2x3,75 km fristil, skibytte) 

17 år K 7,5 km Fellesstart (3,75 km klassisk + 3,75 km fristil, skibytte) 

18 år K 7,5 km Fellesstart (3,75 km klassisk + 3,75 km fristil, skibytte) 

19-20 år K 7,5 km Fellesstart (3,75 km klassisk + 3,75 km fristil, skibytte) 

Senior K 7,5 km Fellesstart (3,75 km klassisk + 3,75 km fristil, skibytte) 

 

Påmeldingsfrist: 
Online via Min idrett, innen onsdag 08.februar. 
 
Rennkontor: 
Skiklubbhuset fra kl. 09.00 - stevnets slutt på lørdag. 
Skiklubbhuset fra kl 08.00 – stevnets slutt på søndag. 
 

Dusj/garderober: 
Reindalen skole, begge dager. Åpent fra kl 10.00 lørdag 
 

Premieutdeling, Reindalen skole: 
ca. kl. 16.00 lørdag. 
Rett etter rennet på søndag. 
  



Kafe / servering: Reindalen skole 

Innkvartering: Reindalen skole 

Bespisning: Reindalen skole 

 
Overnatting: 
Vi tilbyr overnatting på Reindalen skole - middag og kvelds lørdag og frokost søndag til kr 250,- pr 
pers.  
 
Påmelding (overnatting) innen torsdag 9 februar til Line Nepstad. Telefon: 413 26 084.  
Epost: line.nepstad@hammerfest.kommune.no  
 

Nærmere info om gjennomføring av start, skibytte og organisering av båser: 
Det gjennomføres fellesstart etter angitt startliste for fellesstart (nb: fra 13 år og eldre). Starten 
ordnes slik at løpere med lavest startnummer (trukket startnummer) i hver enkelt fellesstart får stille 
fremst i sporet lengst til høyre ved startstreken i de tilfeller at det er store startfelt, nest laveste 
nummer i startspor nest lengst til høyre osv. Når fremste rekke er fylt opp ordnes andre rekke på 
samme måte osv. Løpere innretter seg etter starters anvisning. Om flere klasser starter i lag, er det 
eldste klasse som starter først, og da stiller laveste nr i eldste klasse opp til høyre. 
 
Første halvdel av løpet gjennomføres med klassisk stil og andre halvdel som fristil. 
 
Skiftebås: 
Det er etablert ”skiftebås” på startsletta som er nummerert. Løper er ansvarlig for å legge friteknikk-
ski og staver i båsen som har det nummeret som er angitt i startlisten. 
 
Før start plasserer løperen ski og staver o.s.v i båsen. Dette skjer ca 5 til 10 minutt før start og skjer 
på anvisning fra stadionpersonell. Hver enkelt klubb er ansvarlig for å ha personell som fjerner brukte 
klassiskski og staver umiddelbart etter alle har foretatt skibytte i hver enkelt fellesstart.  
 
De siste meterne før skiftebåsene, og langs skiftebåsene, er det en ”teknikkfri” 
sone (det er tillatt å skøyte). I denne sone kan utøverne forberede seg til å skifte utstyr. Starten og 
slutten på denne sonen er merket slik at det går klart fram hvor sonen starter og slutter. 
 
Det er lov å gå forbi annen løper i den teknikkfrie sonen, men dette må gjøres på yttersiden (lengst 
fra) skiftebåsene. 
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Monsterbakkerennet, søndag 12 februar. Start kl 1100: 
 
Individuell start i 11-12 års klassen. Fellesstart for de andre. Bakken blir delt i 3, hvor 11-12 år går ca 
1/3, 13-16 år går ca 2/3 og jr og sr går helt opp. Før man starter på bakken går man en liten sløyfe i 
løypa. Dette fordeler seg slik: 
 
 

Alder Runde i løypa Lengde i bakken 

11-12 år 1 km 1/3 

13-14 år 2 km 2/3  

15-16 år 3 km 2/3 

Jr/sr kvinner 3,75 km 3/3 

Jr/sr herrer 7,5 km 3/3 

 

Vi besørger overtrekks klær kjørt opp til mål. Vi vil også ordne med transport ned bakken igjen. 

 
 
 
Med beste skihilsen 
Jørn Are Pettersen 
Rennleder 

 


