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11.mars 2017
Meld deg på Informasjon

Rensfjellrennet 2017
Rensfjellrennet i ny form
Langløype på 39 km og en kortløype på 20 km. Løypa går i et lett og flott fjellterreng. Klassisk stil.

GENERELL INFORMASJON
NÅR: 11.03.2017
OPPSTART: 10:00
HVOR: Vikvarvet
GREN: Turrenn
TYPE: Competition
PÅMELDINGSFRIST: 06.03.2017

LANG LØYPE 39 KM
Start kl. 10.00
Ungdom 15 – 20 år
M/K 21 – 30 år
M/K 31 – 40 år
M/K 41 – 50 år
M/K 51 – 60 år
M/K 61 – 70 år
M/K 71 år og eldre.
Trimklasse u/tidtaking

KORT LØYPE 20 KM
Start kl. 10.15
Ungdom 13 – 15 år
Ungdom 16 – 20 år
Trim/ familieklasse. Start mellom kl. 10.15 – 10.30.

OPPLYSNINGER
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OPPLYSNINGER
Ved avlysning på renndagen:
Ved avlysning i løpet av renndagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/eller klimatiske forhold eller annen “force
majeure”, beholder arrangøren hele påmeldingsavgiften.
Ved avlysning før renndagen:
Ved avlysning før renndagen tilbakebetales:
I trimklassen 50 % av startkontingentdelen + deltakeravgift kr 30 og lisens kr 60.
I konkurranseklassene 50 % av startkontingentdelen + deltakeravgift kr 30 og evt engangslisens.

STARTKONTINGENT OG ENGANGSLISENS RENSFJELLRENNET
Startkontingent:
Turrennklasser: 13 – 15 år kr. 200,Turrennklasser: 16 år og oppover kr. 450,-. Etter 20/2 økes kontingent til kr. 550,-.
Trim/ familie: kr. 200/ deltaker. Maksimum kr. 500,- / familie.
Engangslisens:
13 år -25 år kr. 60,26 og eldre kr. 150,Lenke til Norges Skiforbund – Skilesens-.

PREMIERING
Oversikt over merker, medaljer og utmerkelser:
1. året Sølvmerke
3. året Gullmerke
5. året Bronsjemedalje,
7. året Sølvmedalje
10. året Gullmedalje
15. året Rensfjellstatuetten
20. året Rensfjellfatet
25. året Rensfjellskåla
30. året Rensfjellsteinen med bronsemedalje
35. året Rensfjellsteinen med sølvmedalje
40. året Rensfjellsteinen med gullmedalje
45. året Rensfjellseidelen
Det utdeles 3 premier i hver klasse.
Trimklasser premieres ikke.
Mange flotte uttrekkpremier som trekkes ut blant alle som starter.
Fjellpris etter ca 17 km på Grøvelskaret til beste herre og dameløper. Prisene er på kr. 2000,- hver.

LØYPEKART
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LØYPEBESKRIVELSE
LANG LØYPE – 39 KM
Start og innkomst på Guldsethsaga Skianlegg (350moh). De første kilometerne er lett i starten men med noe mer
stigning etter hvert opp mot Bønnkjølen og første drikkestasjon etter 7 km. Herfra blir terrenget lettere mot Rensjøen
og Torstjern før løypa går mere opp i høyfjellet mot Rensfjellet og Gråfjellet. Løypas høyeste punkt er på
Grøvelskaret (700 moh) etter ca.17 km, før den svinger i sørlig retning mot Holtsjøen. Videre runder løypa Gråfjellet
mot øst og nord/øst før den går nordover mot Fjelltjenna i lett fjellterreng. Herfra mot Stentjenna og inn mot
Bønnkjølen igjen og ned på Guldsethsaga.

KORT LØYPE – 20 KM
Start og innkomst på Guldsethsaga Skianlegg (350moh.) De første kilometerne er lett i starten men med noe mer
stigning etter hvert opp mot Bønnkjølen og første drikkestasjon etter 7 km. Herfra blir terrenget lettere mot Rensjøen
og Torstjern, før løypa går tilbake mot Bønnkjølen igjen og ned på Guldsethsaga.
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