
 

GÅSBU LANGRENSSTADIONGÅSBU LANGRENSSTADION 



 

 

 

 

 
 
HA-sprinten (Tour de Hedmarken 1
Lørdag 21. desember 2013
 

Hamar skiklubb ønsker velkommen ti

løypa med ca. 600/800/1200 meter alt etter aldersklasser. Innledende prolog 

finaler for klasse 11 år – senior.  

Klassene 8-9-10 år går Heat to ganger. 

Rennet inngår som første renn i Tour de Hedmarken, se

 

KLASSER/LØYPER:  Jenter/gutter 

Alder pr. 31.12.2014 Jenter/gutter 

 Jenter/gutter 

 Jenter/gutter 

 Kvinner  

 Menn  

 Kvinner  

 Menn 

 Kvinner  

 Menn 

 FH D/H sittende/stående

  

 

STILART:    Det er fritt skivalg (klassisk

 

LØYPER: 0,6 km - Ut under brua mot "Myra". De svinger på "egga" mot venstre, videre 

løypa som kommer opp fra "Myra" 

0,8 km - Ut under brua mot "Myra". De svinger på "egga" mot venstre, videre følger de 

løypa som kommer opp 

1,2 km - Går ut under brua, ned på "myra" svinger der nede 

lange, bratte bakken. Deretter følger de løypa inn 

 
START:  Første start

 Startlister 

Tour de Hedmarken 1) 
21. desember 2013 kl 10:00 ved Gåsbu langrennstadion

velkommen til HA-Sprinten er et sprintrenn i klassisk stil med vari

00 meter alt etter aldersklasser. Innledende prolog i klassisk stil 

to ganger. Start og målgang ved Gåsbu Langrennsstadion

renn i Tour de Hedmarken, se www.tourdehedmarken.no. 

Jenter/gutter  8 - 9 - 10 år  to Heat 0,6 km 

Jenter/gutter  11 - 12 år  Innledende prolog 0,6

Jenter/gutter  13 - 14 år  Innledende prolog 0,6

Jenter/gutter  15 - 16 år  Innledende prolog 0,8 km + 0,8

 17 - 18 år  Innledende prolog 0,8 km + 0,8 km heat finale

17 - 18 år  Innledende prolog 1,2

 19 - 20 år  Innledende prolog 1,2 km + 1,2

19 - 20 år  Innledende prolog 1,2

 senior  Innledende prolog 1,2 km + 1,2

senior  Innledende prolog 1,2

sittende/stående jr./sr. Prolog + tilpasset lengde

Det er fritt skivalg (klassisk- eller skøyteski) men det er kun 

Ut under brua mot "Myra". De svinger på "egga" mot venstre, videre 

løypa som kommer opp fra "Myra" tar til venstre helt inn mot mål.

Ut under brua mot "Myra". De svinger på "egga" mot venstre, videre følger de 

løypa som kommer opp fra "Myra" helt inn mot mål (går over gratishaugen). 

Går ut under brua, ned på "myra" svinger der nede 

lange, bratte bakken. Deretter følger de løypa inn mot mål (går over gratishaugen)

Første start i prolog kl. 10:00. Finaler fra ca kl 12:20 

 legges ut på www.hamar-skiklubb.no senest fredag 20

 

ved Gåsbu langrennstadion 

Sprinten er et sprintrenn i klassisk stil med varierende lengde på 

i klassisk stil med etterfølgende 

ved Gåsbu Langrennsstadion.  

.  

Innledende prolog 0,6 km + 0,6 km heat finale 

Innledende prolog 0,6 km + 0,6 km heat finale 

Innledende prolog 0,8 km + 0,8 km heat finale 

Innledende prolog 0,8 km + 0,8 km heat finale 

prolog 1,2 km + 1,2 km heat finale 

Innledende prolog 1,2 km + 1,2 km heat finale 

Innledende prolog 1,2 km + 1,2 km heat finale 

Innledende prolog 1,2 km + 1,2 km heat finale 

Innledende prolog 1,2 km + 1,2 km heat finale 

tilpasset lengde 

eller skøyteski) men det er kun tillatt å gå klassisk.  

Ut under brua mot "Myra". De svinger på "egga" mot venstre, videre følger de 

mot mål. 

Ut under brua mot "Myra". De svinger på "egga" mot venstre, videre følger de 

fra "Myra" helt inn mot mål (går over gratishaugen).  

Går ut under brua, ned på "myra" svinger der nede til venstre og går opp den 

mot mål (går over gratishaugen) 

fredag 20.12.13 kl. 12:00.  

 

 

 



 

TIDSKJEMA  Prolog: kl 10.00 - 12.03 (se egen startliste utdelt i klubbposer, samt oppslag) 

 Heatstart: J8-12.20 | J9-12.26 | G8-12.22 | G9-12.30 | J10-12.36 | G10-12.40  

 | FH-12.52 

 Finaler: J11-12.56 | G11-13.04 | J12-13.12 | J13-13.28 | G12-13.18  

 G13-13.38 | J14-13.46 | J15-14.08 | J16-14.24 | G14-13.54 | G15-14.14 | G16-14.28 

 K17- og K18-14.36 | K19-20-14-50 |M17-14.38 | M18-14.46 |  

 M19/20-14.52 | M SEN 14.56  

 Forbehold om endrede startider, se for øvrig oppslagstavler 
 
SEKRETARIAT: Startnummer og startlister vil bli utdelt lagvis rett innenfor bygget nedenfor kafeteria. 

Etter startnummerutdeling vil sekretariatet bli å finne i bua ved start. Etter prologen vil 

nye heatlister bli presentert på oppslagstavle foran kafeteria. Heatene vil også bli 

behørig annonsert via speakertjenesten.  

 
 Etteranmelding etter påmeldingsfrist vil ikke være mulig.  

 

  

 NSF sin obligatoriske skiforsikring må være betalt for løpere som har fylt 13 år. 

STARTKONTIGENT:  FH jr./sr. stående  kr. 115,- 

 Gutter/jenter t.o.m. 16 år kr. 100,-  

 Menn/Kvinner/junior 17 - 20 år  kr. 115,-  

 Menn/Kvinner/Senior   kr. 115,-  

  

 Faktura ettersendes til klubbene.  
 

PREMIEUTDELING:  100 % premiering i klassene 8-10 år, ved målgang  
 (kanskje blir det en ekstra overraskelse til disse klassene) 

 100 % premiering i klassene 11-16 år, på stadion fortløpende, tidsplan vil  
  Kunngjøres på resultattavle.  

 Øvrige klasser: 1/3 av antall påmeldte deltakere. 

 I tillegg vil det være et knippe uttrekkspremier. Disse hentes i sekretariatet. 

 

ANKOMST Konkurransen foregår med start og mål på Gåsbu langrennstadion. Følg  

 skilting mot Gåsbu. 

OG PARKERING: Parkering ved stadion, følg skilting. P-avgift kr 50,- 

  

KAFE OG  
WC: Ved stadion. 

 

PERSONER MED  Rennleder:  

FUNKSJONER: Morten Moen 

 Rennsekretær: 

 Hilde Tvedt Ryen 

 Løypesjef: 

 Ole Christian Bang 

 Måldommersjef: 

 Arne Arnesen 

 Tekniske delegert (TD):  

 Helge Andreas Nordli 

Velkommen! Se mer info og resultater på www.hamar-skiklubb.no 

 


