Konnerud IL ønsker velkommen til et av
Norges største landsrenn i våre World Cup
løyper 7. og 8. desember 2019
Lørdag 7.desember - fristil
Sone- / kretsrenn for 8 – 12 år Første start kl. 1000
Landsrenn for 13 år – senior Første start kl. 1230

Søndag 8.desember - klassisk
Sone- / kretsrenn for 8 – 12 år Første start kl. 1000
Landsrenn for 13 år – senior Første start kl. 1230
Sted:

Konnerud World Cup Skistadion (Drammen)

Parkering:

På anviste plasser ved Konnerudhallen og nærområdet- se egen link lenger ned.
P-avgift kr. 100,- for en dag og 150,- for 2 dager.
Vi oppfordrer til forhåndsbetaling av parkering Vipps 141573 og vise frem
kvittering ved ankomst parkering.

Rennkontor:

Konnerudhallen

Tidtaking:

Elektronisk tidtaking med Emi-Tag brikker. Løpere til og med 10 år får utdelt
brikke.
I henhold til NSF regler så skal alle løpere fra 11 år ha egen Emi-Tag brikke.
Løpere f.o.m. 11 år til 16 år som ikke oppgir brikkenummer blir oppsatt med
leiebrikke til kr 50.-. Pris for tilsvarende i junior og senior klasser er kr 100,-

Påmelding:

Påmelding skjer via online påmelding innen søndag 1. desember kl. 2359
Pass på å melde på i riktig årsklasse for 2019/20 sesongen: (eks: født 2008= 12
år)

Overnatting:

https://www.trivago.no/drammen-44285/hotell

Startkontingent: Etter Norges skiforbunds satser. Klubber faktureres samlet etter rennet.
Etter anmelding: Mot dobbelt startkontingent, så lenge vi har ledige startnummer -inntil 1 time før
første start
Premieutdeling: Premieutdeling vil foregå fortløpende i Konnerudhallen. Full premiering i opp til
og med klasse 16 år. Øvrige klasser 1/3 premiering
Resultater:

Samlet resultatliste legges ut på www.konnerud.no/ski etter rennet.

Kafeteria:

Kaker fra Bakermester Klausen, vafler, kaffe, brus, pølser m. m selges fra
kafeteria i Konnerudhallen

Garderobe/dusj: Garderobe og dusj i Konnerudhallen
Rennleder:
TD:

Hans-Christian Bjønnes Olsen, mob.47375028, e-post: hchrbo@gmail.com
Håkon Kylland, lørdag/ Gjermund Rønning, søndag.

Informasjon:

https://www.konnerud.no/ski/arrangement/konnerudrennet-2/

