
             
 

 

TELENORKARUSELLEN-ONSDAGSRENN 2019  
På vegne av Seljeskogen IL, ØSIL og SIF ski publiseres herved generell informasjon vedrørende onsdagsrenn 
2019 i Salangen: 

Rennene arrangeres som følger: 

Onsdag 20. februar SIF Seljeskog  Klassisk 
Onsdag 27. februar SIL Seljeskog  Fristil 
Onsdag 13. mars ØSIL Øvre Salangen  Klassisk 
Onsdag 20. mars SIF Seljeskog  Fristil 
Onsdag 27. mars  SIL Seljeskog  Klassisk 
Onsdag 3. april                ØSIL Øvre Salangen  Fristil       NB! Premieutdeling på Åsheim 
 

ELEKTRONISK PÅMELDING (for påmelding til alle renn) 

Man melder seg på elektronisk i forkant av første onsdagsrenn. Skal man kun gå enkeltrenn melder man 
seg på i sekretariatet i forkant av rennet. Man kan gå på tid eller uten tid, dette velges ved påmelding. 

Påmelding til onsdagsrennet gjøres på følgende måte: 

Opprett en profil på www.eqtiming.no slik: klikk inn på utøver à min sideàopprett profil ved å fylle ut 
personalia à påmeldinger à meld på arrangementà søk Salangen og klikk «Onsdagsrenn 2019 Salangen» 
og klikk inn på denne à påmelding 

Pris: kr 200,- for alle rennene, kr. 50 for enkeltrenn. Betalingsmåte velges ved påmelding. For enkeltrenn 
betaler man kontant eller med vipps. 

Startnummer hentes i sekretariatet ved første renn. Løperne bruker samme nummer på alle renn, ta derfor 
godt vare på nummeret. Nummeret inneholder en chip som registreres ved start og mål-gang. 
Startnummeret leveres inn etter siste renn. 

STARTTIDSPUNKT: 

Starttidspunktet er det samme på alle renn. I alderen 0-7 år og de uten tidtaking starter man tilfeldig fra kl. 
17.30.  Deltagelse på rennet blir registrert automatisk når man går over start og målstrek, rennet blir derfor 
IKKE registrert dersom man starter før kl. 17.30.  

8 år og eldre som ønsker tidtaking starter fra kl. 18.00.  

PREMIERING:  

Premieutdeling er planlagt til onsdag 3. april på Åsheim i Øvre Salangen etter skirennet.  
Alle som er påmeldt til onsdagsrennene får premie sponset av Telenor. Ved deltakelse av minimum 5 renn, 
vil en være med i trekningen av premier sponset av Onsdagsrennene. 



             
 

LØYPER/KLASSER:  
0-7 ÅR Gutt (G)/Jente (J) ca. 700m løype, uten tidtaking (start fra kl. 17.30) 
8 år G/J  med tid 1 km    8 år G/J uten tid  1 km 
9 år G/J med tid 1 km    9 år G/J  uten tid   1 km 
10 år G/J med tid 1 km    10 år G/J uten tid  1 km 
11 år G/J med tid 2 km    11 år G/J uten tid  2 km 
12 år G/J med tid 2 km    12 år G/J uten tid  2 km 
13 år G/J med tid 3 km    13 år G/J uten tid  3 km 
14 år G/J med tid 3 km    14 år G/J uten tid  3 km 
15 år G/J med tid 5 km    15 år G/J uten tid  5 km   
16 år G/J med tid 5 km    16 år G/J uten tid  5 km 
Yngre junior med tid 5 km    Yngre junior uten tid  5 km 
Eldre junior med tid 5 km    Eldre junior uten tid  5 km 
Senior M/K med tid 5 km    Senior M/K uten tid  5 km 
Eldre junior med tid 5 km    Eldre junior uten tid  5 km 
Senior M/K med tid 5 km    Senior M/K uten tid  5 km  
         
NB! Klassene regnes fra hvor gammel man blir i 2019! (Født i 2012 = 7-årsklassen) 

 

Det holdes åpen kafé i forbindelse med skirennene.  

Velkommen til onsdagsrenn 2019!   

Følg med på hjemmesiden til SIF ski og Facebooksiden til SIF ski for fortløpende informasjon. 

 

 

 

 


