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Tverrelvdalen IL

ISBERGRENNET søndag 12. mars 2017

Tverrelvdalen IL har igjen gleden av å invitere til Isbergrennet
12. mars 2017. I år er det 21. gang rennet arrangeres.
Vinnere i 2016 ble Anne S. Bjørnstad og Petter Eliassen. «Ung i
sporet »vunnet av Synnøve Padøy Opgård og Sindre Birkeland.

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

Starten for rennet er på skistadion i Kaiskuru og innkomsten er
i Tverrelvdalen.

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

Turrennløypa (konkurranse) er 12 km lang for aldersbestemt og
22 km for junior og senior. Løypa inneholder både harde stigninger
og friske utforkjøringer. Den har også lange, slake partier og lunt
skogsterreng. Trimmere og familier kan selv velge alternative løypelengder fra 12 til 22 km.

Klasser, startkontingent, distanser
Konkurranse aldersbestemt 13–16 år • kr 100,-*•12 km
Konkurranse/bedriftsklasse junior • kr 115,-/senior kr 130,-* • 22 km
• Det er innvilget dispensasjon fra rennreglement i klassene 13 og 14 år
• Løper er ansvarlig for å ha/fremvise gyldig årslisens evt. registrere*
* Engangslisens 13–25 år kr 50,- • 26 år og eldre kr 120,-.

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 dispensasjon i forhold til rennreglement for turrenn.
Det er vanlig 1/3-premiering i turrennklassene og full premiering i
klasse 13–16 år.
Nyhet
Det er fra i år satt opp en skiferklokke som en vandrepremie i dameog herreklassen, jr/sen, hvor vinner med 3 napp i premien vinner den
til odel og eie. Premiene er produsert og levert av Stein Design og
Alta Skifer AS.
Premier til vinnerne i hver klasse.
Gavepremier trekkes blant alle deltakerne.

Vi har kortautomat

ISBERGRENNET 2017

Uten tidtaking
• Trimklasse kr 150,- (Herav Startkontingent kr 100,- og lisens kr 50,-)
• Familiekl. kr 300,- (Herav Startkontingent kr. 200,- og lisens kr 100,-)
* Lisens Trim-/familiekl. m/u tid kr 50,-pr. deltakere kr 100,- pr. fam.

Påmelding ONLINE www.tverrelvdalenil.no SKI - Isbergrennet - 2016
i konkurranseklassen evt. på mail: jo.e.strand@uit.no – SMS 900 95968
med navn, klubb og fødselsår innen fredag 11. mars 2016 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 21. Isbergrennet!

Spurtpremier
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.

Tlf. 78 43 05 55
UTVIDET ÅPNINGSTID
Mandag – fredag 07.00 – 20.00 • Lørdag 07.00 – 18.00

-farge
Isbergrennet 2017 med innlagte
spurtpremier i Belgiouda og «Ung
i sporet»-premie ved målgang.
SPURTPREMIER:
Kvinner junior/senior kr 1.500,JARO-spurten

Herrer junior/senior kr 1.500,FEFO-spurten

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

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

Vinnerne Isbergrennet 2016

-farge

RENNSPONSOR ISBERGRENNET 2017

Isbergrennets statutter
1. gang
4. »
8. »
16. »
24. »
32. »

Bronsemerke
Sølvmerke
Gullmerke
Vase m/inngravering
Vase m/inngravering
Vase m/inngravering

Altaskifer er urgammelt fjell og
nyskapende arkitektur.
Strandpromenader og frosne fasader.
Tyngde og tekstur.
Råskap og skjønnhet.

mCASH
– den digitale lommeboken
700 lag og foreninger er allerede i gang!
mCASH fungerer like godt i vaffelbua
til idrettslag som i nettbutikker

Premier til Isbergrennet er levert av ekte Altaskifer.
Skiferklokke som vandrepremie i herre- og kvinneklassen er nytt fra i år.
Premiene er designet og produsert av Stein Design.

Sponsorer skigruppa:
Hovedsponsor

