
 

 
Velkommen til Tertnesrennet 2016, 

rennene teller som puljekvalifiseringsrenn i storslalåm for Hordaland skikrets. 
 

Klasser:  Alle klasser. 
 

Program:  KORT LØYPE: Slalåm lørdag 20. februar og storslalåm søndag 21.februar  
LANG LØYPE: Storslalåm både lørdag 20. februar og søndag 21. februar 

 
   Startnumre hentes lagvis i sekretariat fra: 09:00 
   Lagledermøte i målområdet:   09:15 
   Besiktelse av løype:    09:45 – 10:15 
     

Kort løype – Gjennomkjøring starter  10:30 
   Kort løype – start 1. omgang   Umiddelbart etter gjennomkjøring 
   Kort løype – start 2. omgang   Umiddelbart etter 1. omg. 

 
Lang løype – start 1. omgang    10:30 

   Lang løype – start 2. omgang    Umiddelbart etter 1.omg. 
     
 

Gjennomføring: Rennet blir gjennomført i to atskilte løyper ved tvillingtrekket. 
- Kort løype for klasser 10 år og yngre. 
- Lang løype for klasser 11 år og eldre. 
- Løpere som er 11 år og som ønsker å kjøre kort løype kan gjøre det. 
 

Løypene vil bli stukket med enkel flagg/staur uten ytterporter med unntak av langsvinger, 
vertikaler og hårnåler. Slalåm i kort løype blir med kortstaur. 
 
Dersom forholdene tillater det, så vil det i kort løype bli lagt opp til en gjennomkjøring for 
de som ønsker. Gjennomkjøringen vil bli kjørt etter startnummer og uten tid.  
 
Deltakende klubber må være forberedt på å måtte stille med en portvakt pr.klubb. 

 
Premiering:  I målområdet umiddelbart etter rennet, separat premieutdeling for hhv. kort- og lang løype. 

   Premiering i henhold til Norges Skiforbunds regler. 
 

Påmelding:  Påmelding via www.minidrett.no. Siste frist for påmelding tirsdag 16.februar 2016.  
   Påmeldingsansvarlig: Janne Thomassen, t: 909 10 291, e: thomassenjanne@gmail.com 
 

Startkontigent: Alle klasser: kr 140,- pr løper pr. renn 
   Innbetales av den enkelte ved påmelding via minidrett. 
 

Startlisens: Alle løpere som er 13 år og eldre skal ha gyldig startlisens.  
   Klubbene er ansvarlig for at løperne har løst startlisens. 
 

Rennleder:  Martin Sylvester-Davik, Tlf: 954 67 445 
TD:   NA 
Løypesetter:  Aleksander Myking for lang løype og Martin Sylvester-Davik i kort løype 
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