Isbergrennet 2010 støttes av:

Tverrelvdalen IL
inviterer til

Isbergrennet 2010
Søndag 7. mars
Vi har flyttet til:

Myggveien 6 • Tlf. 78 43 75 90
Mob. 957 37 590

Utvidet åpningstid fra 1. mars!
Mand.–fred. 07.00–20.00
Lørd. 07.00–16.00

www.bjorkmanns.no

ISBERGRENNET 2010
Tverrelvdalen IL har igjen gleden av å invitere til Isbergrennet, som går 7. mars 2010. I år er det fjortende gangen
rennet arrangeres. Tradisjonen tro arrangeres rennet som
tidligere år i mars.
Vinnere i 2009 ble Anne Strand Bjørnstad og Øystein
Rønbeck.
Rennet starter også i år ved Kaiskuru Nærmiljøsenter –
skibua, og innkomsten blir i Tverrelvdalen.
Konkurranseløypa er 12 km lang for aldersbestemt og 22 km
for junior og senior. Løypa inneholder både harde stigninger
og freske utforkjøringer. Den har også lange, slake partier
og lunt skogsterreng. Trimmere og familier kan selv velge
alternative løypelengder fra 12 til 22 km.
Klasseinndelingen er som vanlig i konkurranseklassene.
Aldersbestemt 13–16 år distanserenn, og fra 17 år
for kvinner og menn i henhold til rennreglementer.
Det er vanlig 1/3-premiering i konkurranseklassene.
Her er premien til beste løper i dame- og herreklassen
også i år en flott treskulptur laget av Steinar Guttormsen.
Gavepremier trekkes blant alle deltakerne.
Premieutdeling ca. kl. 13.30.

Startkontingent:
Konkurranserenn/bedriftsklasse senior		
Konkurranserenn/bedriftsklasse junior 		
Konkurranserenn aldersbestemt 13-16 år		
Trimklasse (uten tidtaking)				
Familieklasse						

kr
kr
kr
kr
kr

120,-*
105,-*
90,-*
70,130,-

*Løpere som ikke har betalt lisens betalerengangslisens, kr 40,-

Påmelding ONLINE i konkurranseklasse ev. på mail:
j-stenvo@online.no • Tlf. 78 43 37 27 – Husk lisensnr.
innen fredag 5. mars 2010 i tiden kl. 17.00–22.00!
Starttider:
Fellesstart jr./sen. kl. 11.00 • 13-16 år kl. 11.05
Trim-/familieklassen mellom kl. 1000 og 1200
Registrering i Tverrelvdalen avsluttes kl. 1600.
Transport av klær fra Kaiskuru til Tverrelvdalen.
Rennkontor vil være ved Kaiskuru Nærmiljøsenter –
skibua og på Ungdomshuset i Tverrelvdalen.
Løyperegler:
Rennet går i klassisk stil. Benytt fortrinnsvis høyre
spor og la de som holder større fart passere uhindret.
Vel møtt til det 14. Isbergrennet!

Hovedsponsor:

