Om Skirenn – sesong 2018-2019
Langrennscuper
• Oslo Skikrets har to langrennscuper gjennom sesongen:
o BuyPassCup for 13-14 åringene: Oppdatert informasjon kommer på sidene til skiforbundet og/eller Oslo Skikrets
o Oslo Sportslager cup for 15-16 åringene: Oppdatert informasjon kommer på sidene til skiforbundet og/eller Oslo Skikrets
• Equinor Norges Cup er for junior- og seniorløpere
Lavterskelrenn
• Telenorkarusell og VISMA er lavterskel gratis skirenn for barn opp til 12 år. LYN SKI arrangerer Telenorkarusell renn I og VISMA Ski Classics 4 Kids.
Påmelding skirenn og annen nyttig informasjon
• Klasser:
o Langrennssesongen går over to halvdeler i samme år. Det gjør at man ser frem når man deler i klasser til skirenn. Hva barnet fyller andre halvår blir da årsklassen
ved skirenn, alle som fyller 9 år i 2019 blir jenter 9 gjennom sesongen.
• Påmelding:
o Ordinære renn har påmelding i Min Idrett: https://minidrett.nif.no
• Startkontingent
o Klubben dekker startkontingent til ordinære skirenn, men ikke turren. De fleste skirenn har påmelding via Min Idrett (NIF sitt system).
o Klubbenbetaler. Der dette er mulig (de fleste renn) velger man det. MEN, påmeldingen må da skje innen dagen FØR fristen går ut. Dette fordi muligheten for klubb
til å betal låses dagen før påmeldingsfristen går ut. Alle påmeldinger som kommer etter dette (dagen før fristen) må man selv besørge.
o Etteranmeldinger dekkes ikke. Her må dere selv sørge for betaling.
o Etteranmeldinger vi mottar på evt faktura etter renn viderefaktureres løper med det beløpet som er overskytende ordinær startkontingent.
o Leie av brikke er inkludert for løpere opp til rangerte klasser (11 år).
o Løpere uten brikker fom rangerte klasser, som må leie, faktureres dette beløpet.
• Brikke
o Alle løpere går med brikke. Løpere fom 11 år skal ha egen brikke. Denne bestilles via emit.no. Legg emit brikkenr inn i utøveren sin profil på Min Idrett eller Rubic.
Arrangør vil alltid kunne stille med leiebrikker, om man selv ikke har brikke. Sekk info for hvert renn.
o Brikke for de yngste (under 11 år) lånes på renn arena og deles ut der barna sluses inn til start. Man kan også kjøpe egen brikke selv om man hører til de yngste,
emit.no. Legg brikkenr inn i profilen på Min Idrett.
• Oppmøtetider for renn - Se etter LYN SKI seil og telt.
o KLassisk, minst halvannen time før. Man skal rekke å sjekke ski, evt teste, smøre, ordne startnr og varme opp. Særlig gjelder dette satsinrenn der vi bistå rmed
smørehjelp. Da er det mange par ski som skal ferdigstilles før start og alle kan ikke smøres samtidig.
o Skøyting, ca en time før. Det skal ordnes med startnummer og varmes opp.
• Påmeldingsfrist til renn:
o Alle renn har påmeldingsfrist. Etteranmeldinger medfører ekstra kostnader for klubben. Dette må vi belaste den enkelte i etterkant.
• Lisens
o Lisens for utøvere fom fylte 13 år. Kontakt post@lynski.no for bistand. Alle løpere som har lisens, SJEKK at den faktisk er BETALT av dere. Dette gjøres i Min Idrett.

KUN SATSINGSRENN for barne- og ungdomsteam (hentet fra listen over)
RENN
Lauritz Bergendahl
KM Skagen Oslo Sprint
Telenorkarusellen – renn I
Oslo Skifestival
Oslo Skifestival
KM Oslo, KM normaldistanse
KM Oslo
Rustad stafetten (KM)
Telenorkarusellen – renn II
Bendit Ungdommens Holmenkollrenn
HOVEDLANDSRENN 15-16
KLUBBMESTERSKAP
Ungdomsbirken
VISMA Classic 4 Kids

ÅRSKLASSER
8 år +
8 år +
5-13 år
8 år +
Mix 8-10 år og //11-12 år//13-16 eget//Skibytte jr/sen
11 år +
11 år +
9 år +
5-13 år
13-14 år
15-16 år
ALLE
12-16 år
3-12

STED
Sørkedalen
Snøparken
Snøparken
Holmenkollen
Holmenkollen
Linderudkollen
Linderudkollen
Skullerud
Hos og med Koll IL
Holmenkollen
Tolga
Snøparken
Sjusjøen/Lilleh
Snøparken

