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ISBERGRENNET 2015
Tverrelvdalen IL har igjen gleden av å invitere til Isbergrennet
8. mars 2015.  I år er det 19. gang rennet arrangeres.
Vinnere i 2014 ble Vilde Kvammen og David Vik. Ung i sporet vunnet av 
Magni Klevstad Jakobsen.

Starten for rennet er tilbake på skistadion i Kaiskuru ved den 
gamle skibua og innkomsten er i Tverrelvdalen.
PARKERING ved Nærmiljøsenteret.

Turrennløypa er 12 km lang for aldersbestemt og 22 km for junior og 
senior. Løypa inneholder både harde stigninger og freske utforkjørin-
ger. 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 turrennklassene.
Aldersbestemt 13–16 år distanserenn, og fra 17 år for kvinner og menn 
i henhold til rennreglementer. For klasse 13–14 år er det innvilget dis-
pensasjon i forhold til rennreglement for turrenn.
Det er vanlig 1/3-premiering i turrennklassene. Her er premien til
beste løper i dame- og herreklassen også i år en flott treskulptur laget 
av Steinar Guttormsen. Premie til vinnerne i hver klasse er en SOL-
figur. Gavepremier trekkes blant alle deltakerne.

Spurtpremie. Innlagte spurtpremier for junior og senior, og «Ung i 
sporet»-premie til beste jente og gutt i kl. 13–16 år. 
Se egen side i programmet! Premieutdeling ca. kl. 13.30.



Starttider:
Trim-/familieklassen – mellom kl. 10.00 og 12.00 
Konkurranseklassen – fellesstart kl. 11.00
Registrering i Tverrelvdalen avsluttes kl. 15.00.
Transport av klær fra Kaiskuru til Tverrelvdalen.

Rennkontor vil være i den gamle skibua på Kaiskuru skistadion 
Nærmiljøsenter og på Ungdomshuset i Tverrelvdalen.

Startkontingent:
Konkurranserenn/bedriftsklasse senior  kr 130,-*
Konkurranserenn/bedriftsklasse junior   kr 115,-*
Konkurranserenn aldersbestemt 13-16 år  kr 100,-*
Trimklasse (uten tidtaking)    kr   80,-
Familieklasse      kr  150,-
*Engangslisens 13-25 år kr. 50,- • 25 år og eldre  kr 120,-
  Trimklasser med og uten tidtaking kr 50,- pr. deltaker
  Trimklasse «familie» med og uten tidtaking kr 100,-
  pr. familie

Påmelding: ONLINE www.tverrelvdalenil.no
SKI - Isbergrennet 2015 i konkurranseklassen
evt. på mail: jo.e.strand@uit.no – SMS 900 95 968 med navn,
klubb og fødselsår innen fredag 6. mars 2015 kl. 24.00.

Løyperegler:
Rennet går i klassisk stil. Benytt fortrinnsvis høyre spor og la de som 
holder større fart passere uhindret.

Vel møtt til det 19. Isbergrennet!
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FAGKUNNSKAP – TRYGGHET FOR DEG!– din VVS- og varmespesialist

Buktaveien 16 (Byggmakker-bygget), 9515 Alta
Telefon 78 43 30 01 • Telefaks 78 43 30 02 • dan@danberg.no
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Rørinspeksjon, spyling av tette
avløpsrør, filming. Vi fornyer gamle rør

uten oppgraving (eneste i Finnmark)

ALT INNEN RØRLEGGERHJELP
OLJEFYRING

Tlf. 78 43 05 55
UTVIDET ÅPNINGSTID

Mandag – fredag 07.00 – 20.00 • Lørdag 07.00 – 18.00

Tlf. 78 43 01 46
ALT I BILGLASS • BYGNINGSGLASS • PLEXIGLASS

Industrihøyden 14, 9513 Alta



FeFo-spurten og
FeFo-Ung i sporet

SPURTPREMIER:
Kvinner junior/senior kr 1.500,-
Herrer junior/senior  kr 1.500,-

UNG I SPORET-PREMIER:
Jenter 13-16 år - Samekniv
Gutter 13-16 år - Samekniv

Isbergrennet 2015 med innlagte 
spurtpremier i Bælgiouda og Ung
i sporet-premie ved målgang.

RENNSPONSOR ISBERGRENNET 2015



Lei en kvalifisert
Regnskapskonsulent
eller velg Outsourcing
av økonomifunksjonen

Tlf. 466 13 030

EUROPAS STØRSTE ELEKTROKJEDE

4-farge

1-farge



  1. gang  Bronsemerke
  4.    » Sølvmerke
  8.    » Gullmerke
16.    » Vase m/inngravering
24.    » Vase m/inngravering
32.    » Vase m/inngravering

Isbergrennets statutter

Husk at det alltid har vært
tryggest å handle dekk

hos fagfolk!

Markveien Alta Sentrum • Telefon 78 45 70 80

RENNSPONSOR ISBERGRENNET 2015



Sponsorer skigruppa:

Hovedsponsor


