
TIL-RENNET
5.-6.  FEBRuar

2011

KAISKURU SKISTADION

Rennsponsor:

HOVEDsponsor:

Sponsorer skigruppa:
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LØ
SN

IN
G

ER
FO

R
 L

IV
ET

N
or

d
en

s 
le

d
en

d
e 

le
ve

ra
nd

ør
 a

v 
ku

nn
sk

ap
sb

as
er

te
 

tj
en

es
te

r 
in

ne
n 

pl
an

, d
es

ig
n 

og
 t

ek
ni

kk
.

 w
w

w
.r

am
b

ol
l.n

o 
 



Kretsrenn: Klassisk fellesstart 
 11 år o.e.        kl 10.00
 Junior/senior kl 12.00

Sonerenn: Klassisk enkeltstart 
 7-8 år og 9-10 år kl 12.00 (sonerenn kun sønd.)

Lørdag  5. februar

Søndag  6. februar

Kretsrenn: Fristil  enkeltstart, 11 år o.e. kl 11.00

Distanser: Sonerenn klassisk
 7-8 år  0,8 km (På bakken ovenfor stadion)
 9-10 år 1,3 km
 Kretsrenn  Klassisk lørd.   
 11-12 år J/G    2 km K19/20 år   5 km
 13-14 år J/G   3 km K senior   5 km
 15 år J/G   5 km M17 år 10 km
 16 år jenter   5 km M18 år 10 km
 16 år gutter    5 km  M19/20 år 15 km
 K17 år   5 km M senior 15 km
 K18 år   5 km   

Gavekort trekkes på startnummer:
11-14 år 2 á kr 300,- • 15-16 år kr 500,- • Junior/senior kr 500,-

Rennkontor:
Kaiskuru Nærmiljøsenter

Kafé og premieutdeling:
Begge dager på Kaiskuru Nærmiljøsenter
Premiutdeling: Lørdag kl. 14.00 • Søndag kl. 13.00

Skismøring:
Smørebua i Kaiskuru ved stadion

 11-12 år J/G   2 km K19/20 år  5 km
 13-14 år J/G   3 km K senior  5 km
 15 år J/G   5 km M17 år 10 km
 16 år jenter   5 km M18 år 10 km
 16 år gutter    5 km  M19/20 år 15 km
 K17 år   5 km M senior 15 km
 K18 år   5 km

TVERRELVDALEN

Strandveien, 9509 Alta • Tlf. 0352
www.felleskjopet.no



Kjosveien 4, Alta • Tlf. 78 43 09 22 • Faks 78 43 05 19

Ekornsvingen 9, 9510 Alta • Tlf. 78 45 68 00



Velg Svanemerkede produkter!
Bjørkmanns er godkjent som svanemerket bedrift. 

Det innebærer at produksjonen følger strenge miljøkrav fra råvare til ferdig trykksak. 
Bjørkmanns oppfyller Miljømerkings krav til valg av papirråvare, kjemikalier, løsemidler 

og fargestoffer, og kan dokumentere redusert avfallsproduksjon og utslipp.

www.bjorkmanns.no

MILJØMERKET

241      Trykkeri     
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Til-rennet 2011 – sammen får vi det til
Har pr i dag ingen oversikt over hvor mange ganger TIL-rennet er arrangert av 
Tverrelvdalen IL., men det har nok vært arrangert skirenn i regi av Tverrelvdalen 
gjennom hele idrettslagets historie. Laget som ble stiftet i 1922 nærmer seg 90 
år, men når navnet TIL-rennet ble benyttet første gang er noe usikkert, men kan 
sikkert dokumenteres ved en gjennomgang av lagets protokoller.
     For skigruppa i Tverrelvdalen er det trygt å ha klubben og bygda bak seg når 
det skal arrangeres skirenn for da er det behov for mange funksjonærer og ledere 
til arrangementet. Skigruppa alene har ikke folk nok til å gjennomføre et skirenn 
på denne måten uten den hjelp og støtte vi får fra bygda, idrettslaget og de som 
tidligere har vært aktiv i arbeidet med skigruppa. Vi er svært takknemlig for all 
støtte og hjelp.
     Skiaktiviteten har generelt over flere år gått svært mye tilbake. Selv om Alta 
og småbygdene nærmest Alta sentrum har hatt en jevn befolkningsøkning, har 
interessen for skiidrett fortsatt å gå tilbake. Tidligere var det bare i Alta kommune 
mange små idrettslag og foreninger som hadde mange aktive, og som arrangerte 
forskjellige former for skiidrett som langrenn, hopp osv. 
      I vestfylket i dag er det kun et fåtall av klubber som har skiaktivitet, og selv de 
største tettstedene sliter med å få til aktiviteten på et brukbart nivå. Hva dette ene 
og alene skyldes er vanskelig å si, men er nok et sammensatt problem. 
      Utfordringen for oss klubber og for skikretsen er hvordan vi skal øke interes-
sen og bredden for skiaktiviteten. Færre skiløpere gir færre foreldre «å ta av» til 
skiaktivitet, trening og arrangement som skicuper og skirenn.  
     På utstyrs- og anleggs-siden har det vel aldri vært bedre muligheter og tilbud 
og burde ikke være det som bremset aktiviteten. Det er gjennom de siste tiårene 
bygd betydelig med idrettsanlegg både av klubber og kommuner, men løser ikke 
alene utfordringen.
    Nøkkelen for all aktivitet om det er ski, fotball eller håndball ligger hos for-
eldrene. For selv om tilbudene er der i klubbene må foreldrene ta barna med på 
de ulike aktivitetene, og det gjentatte ganger med oppfølging osv. Om barna er 
med på aktivitet i kortere eller lengre perioder har de forhåpentligvis hatt glede 
av det den tiden de var med.
    Når dette arrangementet stort sett er i boks er utfordringen denne helgen 
været og temperaturen som på varselet ser ut til å synke ned mot minus 20 
grader på søndag.
      Vi vil takke alle våre sponsorer, annonsører, støttespillere og medhjelpere.
      Alle utøvere og ledere ønskes lykke til på helgens skirenn.

Skigruppa i Tverrelvdalen IL,  Arild Krogh

Lykke til med arrangementet!

Følgende firmaer har bidratt med gavepremier:

• Coop Byggmix • Alta Bok & Papir Libris • MX Sport
• Felleskjøpet • Mekk Alta  • Coop Elvebakken
• Studentbokhandelen AS • Skidoosenteret  • Jernia Østlyngen
• Enfotobutikken • Sarepta Interiørtekstil • Intersport



Altaveien 195, 9515 Alta • Tlf. 78 44 06 88

TRELAST - BYGGEVARER AS

Industriområdet i Bukta, 9500 Alta
Telefon 78 43 09 88 • Telefaks 78 44 08 00

Moha AS

Altaveien 212 • Pb. 2131, 9507 Alta
Tlf. 78 43 05 89 • Post@stjernegrillen.no

Vi gjør dagen din litt enklere!

 Mat til enhver
anledning!


