POENGRENN OG KLUBBMESTERSKAP 2017
Langrennsavdelinga i Klæbu Idrettslag ønsker velkommen til poengrenn i lysløypa i Lauvåsen
sesongen 2017. Formålet med arrangementene er å stimulere barn og barnefamilier til å komme
seg ut på ski. Det vil være muligheter for skileik i Hjellienbakken under alle rennene.
Klubbmesterskapet avholdes i løypene ved Gjenvollhytta.
Årets poengrenn / Telenor karusellen
Renn 1
Torsdag 12. januar Fristil
Renn 2
Torsdag 19. januar Klassisk
Renn 3
Torsdag 26. januar Fristil
Renn 4
Torsdag 02. februar Klassisk
Renn 5
Torsdag 09. februar Fristil
Renn 6
Torsdag 16. februar Klassisk
Renn 7
Torsdag 02. mars
Fristil
Påmelding fra kl 17.00. Forhåndspåmelding kan gjerne gjøres på mail til mhd@hent.no ved å
oppgi navn og fødselsår. Evt spørsmål vedr poengrennene kan også sendes til denne adressen.
Klubbmesterskap.
Torsdag 30. mars

Fristil

Pris: Kr 250,- for alle poengrennene betales ved 1. gangs påmelding. Familier med flere enn
2 deltakere betaler kr. 500,-.
Egen påmelding til klubbmesterskapet kunngjøres senere på vår nettside og facebooksiden
til Klæbu IL.
Alle får premie på det første poengrennet man deltar på i tillegg til at det blir premieutdeling for
poengrenn i etterkant av skisesongen. Henviser til nærmere informasjon på vår nettside og
facebooksiden til Klæbu IL vedrørende denne sesongavslutningen med premieutdeling.
Grense for kulde: 15 kuldegrader. Måling foretas på stadion. Denne grensa er absolutt.
Gjennomføringsplan
• Barn under 8 år: Valgfri miniløype ca 400 m eller ca 700 m. Parvis start fra kl 18:00.
• Jenter/gutter 8-10 år: Ca 1 km. Blå løype. Individuell start fra kl 18.30. En runde på flata
og en runde nede i løypa, ingen tidtaking.
• Jenter/gutter 11 og 12 år: Ca 2 km. Rød løype. En runde oppe i Lauvåsen, tidtaking uten
rangering. Start fra kl 19:00.
• Jenter/gutter 13 og 14 år: Ca 3 km. Rød + Blå løype. Tidtaking og rangering
• Jenter/gutter 15 og 16 år, Junior og senior: Ca 6 km 2 x Rød + Blå. Tidtaking og
rangering
Startrekkefølge er:
G-10/9/8, J-10/9/8, G-12/11, J-12/11, G-14/13, J-14/13 G-16/15, J-16/15, junior og senior
NB! Dere som ikke har innlevert startnummer fra i fjor må huske å ta med dette.

