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 Velkommen til Steinkjer Skifestival 

2020 
 

Steinkjer Skiklubb inviterer til Steinkjer Skifestival 1-2. februar 2020. 
- langrenn, hopp, kombinert og turrenn. 
 
Sted: Steinkjer skistadion 

• Langrenn: Skicross og jaktstart. NTE Cup III. Lørdag 1. februar ENDRING 

KUN FRISTIL, både prolog og jaktstart. 

• Hopp: Se egen innbydelse. Lørdag 1. februar 

• Kombinert: Se egen innbydelse. Lørdag 1. februar 

• Turrennet Byafjellet Rundt: Se egen innbydelse. Søndag 2. februar. 

Info og innbydelse Langrenn Lørdag 1. februar 

Skicross fristil: 

• For 8-9 år – 1,2 km skicross. Hver løper får går 1 runde.  

• For 10-12 år -1,2 km skicross*2 ganger. Hver løper får gå to runder med 

opphold mellom startene. 

Jaktstart med fristil prolog, fristil jaktstart: 

• For 13 -14 år – jaktstart. Først 2 km fristil prolog. Pause før 2,6 km 

jaktstart fristil.  

• For 15 – 16 år – jaktstart. Først 2,6 km fristil prolog. Pause før 3 km 

jaktstart fristil. 

• K17 – K senior - Først 2,6 km fristil prolog. Pause før 3 km jaktstart fristil. 

• M17 - M senior – Først 4 km fristil prolog. Pause før 4 km jaktstart fristil. 
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Starttider i henhold til startliste.  

Kl 1000: Første start skicross. Startrekkefølge første runde: 10 år, 11 år, 12 år, 9 

år og 8 år. 8 og 9 år går kun en runde.  

Kl 1115: Andre runde skicross. Startrekkefølge: 10 år, 11 år og 12 år. 

Kl 1230: Første start fristil prolog. Startrekkefølge i fristil prolog: 14 år, 13 år, 16 

år, 15 år, junior og senior. 

Kl 1415: Første start fristil jaktstart. Startrekkefølge i fristil jaktstart: 14 år, 13 

år, 16 år, 15 år, junior og senior.  

Startliste bekjentgjøres digitalt og via oppslag på tavler på stadion. 

Startkontingent: 

8-15 år:  130 kr 

Junior:  150 kr 

Senior:  170 kr  

Parkering: Kan betales med VIPPS eller kontant. Gå gjerne inn på forhånd på 

Steinkjer Skiklubb sin VIPPS-nr. 80385 og velg parkering øverst i menyen. Så 

viser du kvitteringen til parkeringsbetjentene. 

Påmelding: 

www.minidrett.no innen torsdag 30. januar – NB! Forhåndsbetaling 

Etteranmelding: per.helge.fossan@steinkjer.kommune.no  

Det er kun mulig å etteranmelde frem til fredag kl 1600. 

Dobbelt startkontingent ved etteranmelding, betales ved henting av startnummer. 

Det er mulig å betale kontant og med vipps. 

Tidtaking:   

Det benyttes brikker av samtlige løpere fra og med 8 år. Den som ikke har egen 
brikke kan leie av arrangøren. Pris brikkeleie: 8-10 år: 25 kr. 11 år-senior: 50 kr. 

• Leide brikker pakkes sammen med startnummer. 

• Leide brikker skal leveres tilbake etter endt konkurranse (samme dag). 

• Det er ikke anledning å låne brikker fra andre løpere. 
 
Løpere som leier brikker, og som ikke leverer inn disse etter konkurransen, må 
betale 1 000 kr. Steinkjer skiklubb sender faktura. 
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Lisens: 

• Lagene er ansvarlige for at løpere over fylte 13 år har gyldig startlisens. 

• Engangslisens, kr 60,- kan betales på rennkontoret. 
 
Rennkontor: Øvre klubbhus, skistadion. Åpner kl. 08.30. 
 
Startnummer: Hentes lagvis på rennkontoret.  
 
Premier: Full premiering tom. 16 år. Fom. 17 år 1/3 premiering.  
Premieutdelingen gjennomføres puljevis utenfor nedre klubbhus. Speaker gir 
informasjon på renndagen.  
 
Info/start og resultatlister: www.steinkjer-skiklubb.no 

Kafeteria: Nedre klubbhus  

Garderobe: Nedre klubbhus 

Rennleder: Ivar Nastad 
Teknisk delegert: Leif Kjesbu 
 
Felles smøreteam og tilbud om gratis smøring av ski! 
Steinkjer Skiklubb jobber med et klubbuavhengig samarbeid for smøring av ski 
til skifestivalen. Tanken er at et felles smøreteam med smørere fra ulike 
klubber tilbyr smøring av ski til alle deltagere som måtte ønske dette, 
uavhengig av klubb. Det vil komme nærmere info om dette! 
 
Fluorforbud: 
Steinkjer Skiklubb minner om at Langrennskomiteen i Norges Skiforbund har 
innført fluorforbud i klassene opp til og med 16 år. Det er bestemt at forbudet 
gjelder alle glidprodukter som inneholder fluor. 
 

Skicrossløype. 

Etter premieutdelingen for 8-10 år er skicrossløypa åpen for alle til fri bruk. Vi 

håper at flest mulig vil benytte seg av denne utover dagen! 

 


