
                    Generalsponsor:                  Hovedsponsor:   
 

Innbydelse til KM Del 1 Langrenn                                         

Mosjøen 30-31. januar 2021                                                                                     

 
Mosjøen IL skigruppa inviterer til KM Del 1 for aldersbestemt fra 12 år, juniorer, seniorer og 

veteraner i Mosjøen 30-31. januar 2021. 

Lørdag 30 januar arrangeres det også sonerenn for klassene 8-11 år. KM Del 1 gjelder også som Coop 

Nordlandscup 3&4 for klassene 13-16 år. 

 

All oppdatert og forløpende informasjon vil bli lagt ut på vår FB-side. 

 

Arrangementet avholdes på Sjåmoen skistadion, ca 12 km fra Mosjøen sentrum. Skistadion er skiltet 

fra E6 rett sør for Mosjøen sentrum like etter avkjørselen til Mosjøen camping. 

  

Rennprogram  

Lørdag 30 januar  

Sonerenn. Årsklasser 8-11 år. Klassisk. Første start kl 10:00. 

KM Normaldistanse klassisk. Intervallstart. Første start kl 12:00 

Søndag 31 januar 

KM Normaldistanse fri teknikk. Fellesstart. Første start kl 11:00. 

 

NB: Hvis fellesstart ikke er tilrådelig ut fra smittevernhensyn vil rennet bli arrangert med 

intervallstart.  

 

Arrangementskomite 

 
Rennleder: Karle Øvereng. Mobil 92821969/e-post: karle@advhelg.no 

Løypesjef: Tommy Gjerstad. Mobil 48059889 

Leder sekretariat: Bjørn Rønning. Mobil 415 58 067 

Tidtakersjef: Eivind Torsetnes 

Service, parkering, premier, smittevern: Anita Sommerset. Mobil 95743930 

 

TD: Nancy Stien Schreiner 

Jury: Rennleder, løypesjef og TD 
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Distanseoversikt KM Del 1: 

Klasse: Lørdag 30 januar: 
Normal klassisk 
intervallstart 

Søndag 31. mars  
Fri teknikk 
fellesstart 

12 år jenter 2 km 3 km 

12 år gutter 2 km 3 km 

13 år jenter 3 km 4 km 

13 år gutter 3 km 4 km 

14 år jenter 3 km 4 km 

14 år gutter 3 km 4 km 

15 år jenter 5 km 7,5 km 

15 år gutter 5 km 7,5 km 

16 år jenter 5 km 7,5 km 

16 år gutter 5 km 7,5 km 

17 år kvinner 5 km 10 km 

17 år menn  10 km 15 km 

18 år kvinner 5 km 10 km 

18 år menn  10 km 15 km 

19/20 år kvinner 10 km 15 km 

19/20 år menn  15 km 30 km 

Senior kvinner 10 km 15 km 

Senior menn 15 km 30 km 

Veteran kvinner 5 km 10 km 

Veteran menn 10 km 15 km 

Løpere med funksjonshemming K og M 
(FH) 

Etter nærmere avtale 
med de påmeldte 

Etter nærmere avtale 
med de påmeldte 

Åpen klasse 5 km 10 km 

 

Påmelding 

 
Påmelding via Min Idrett med frist mandag 25. januar kl 23.59. Det er ingen anledning til 

etteranmelding.  

Emit-brikke må legges inn ved påmelding. Dersom det mangler må utøveren leie brikke av arrangør. 

Leie betales ved henting av startnummer. Pris kr. 50,-. 

 

Startlister, startnummer, kontingent, og lisens  

 

Startlister vil bli trukket og lagt ut tirsdag 26. januar. Startnummer blir delt ut individuelt ved inngang 

til arena. Faktura for startkontingent vil bli sendt ut til klubbene den 26. januar. Startkontingenter må 

være betalt innen 29 januar. Alle som har fylt 13 år må ha betalt lisens for å starte. Kontroll vil bli 

gjennomført. 
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Arena og service mv 

Parkering: kr. 100 pr dag. Vipps: #507707 

 

Løypekart vil bli publisert på vår FB-side. Løypekart blir ikke hengt opp på stadion, og utøverne har 

selv ansvar for å sette seg inn i distanser og løyper. 

 

Enkel servering/salg ute vil bli vurdert. Kun betaling med Vipps. 

 

Her kan du gå inn på vår værstasjon på Sjåmoen: mosjoenil.no/weather/ 

Det er ikke garderober på Sjåmoen. 

 

WC er i stadionbygget. Innganger på tverrsiden mot øst. Stadionbygget er for øvrig stengt for utøvere 

og ledsagere/lagledere. Dette er absolutt.   

 

Det blir ikke leid ut smøreplasser. 

 

Det blir ikke gjennomført lagledermøter. Vi vi etablere en gruppe på Messanger med lagledere og 

arrangementskomite for å formidle raske beskjeder ut til klubbene tett før og under helga.  

 

Premier/seremoni 

Alle deltakere vil få en deltakerpremie for helgen. 

 

Det blir i utgangspunktet ikke gjennomført premieutdeling/seremoni.  

 

Resultatlister henges ikke opp. De blir lagt ut på FB/hjemmeside. 

 

Deltakerpremie deles ut i sammen med startnummer.  

KM-medaljer ettersendes i utgangspunktet.  

 

Nærmere om smittevern og gjennomføring 

Alle gjeldende regler og retningslinjer for arrangement skal følges. 

 

Vi skal etterstrebe at det blir minst mulig samlinger av utøvere/ledsagere/foreldre, og vi 

søker å unngå at det etableres treffpunkt under arrangementet.  

 

Vi vil legge ut/sende ut nærmere informasjon om smittevern.  
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Viktig:  

 

Sonerenn lørdag arrangeres med en kohort på max 200 utøvere og foreldre/ledsagere. Disse 

må forlate arenaen så raskt om mulig etter målgang. De som er registret inn i forbindelse 

med sonerennet kan ikke være tilstede også under KM lørdag.  

KM lørdag og søndag gjennomføres med en kohort på max 200 utøvere/foreldre/ledsagere 

hver dag.  

 

Utøvere vil bli prioritert. Utøvere fra Nordland skikrets vil også bli prioritert. 

Tirsdag 26. januar vil vi tildele klubbene kvoter med foreldre/ledsagere i forbindelse med 

sonerennet, KM lørdag, og KM søndag. Lister med foreldre/ledsagere med 

kontaktinformasjon må sendes inn senest torsdag 30. januar. Lagleder fra klubb må da også 

oppgis. 

 

Ved inngang til arena må samtlige påmeldte utøvere og innmeldte foreldre/ledsagere 

registrere seg. Startnummer vil bli utdelt samtidig. Det bes om at alle oppgir sitt 

startnummer for rask registrering og for å unngå kø. 

 

 

Velkommen! 


