
Innbydelse til rulleskitrippel – Matningsdal ski 
 
 
Søndag  24. august 2014 kl 13.00 arrangerer Matningsdal IL  
kretsrennrenn på rulleski ved Stokkalandsmarkå industriområde mellom  
Vigrestad og Brusand.  
 
Det blir 3 konkurranser. Først intervallstart med kun staking for alle. Deretter 
intervallstart i friteknikk uten staver for alle, og til slutt sprintstafett. 
 
 
Konkurransene foregår slik: 
 
1: Intervallstart staking: 
 
G/J 10 år og yngre går en runde (800m) G/J 11 år og eldre går to runder (1600m) 
Det blir utarbeidet en total resultatliste og en resultatliste for hver aldersklasse som 
vanlig. Dermed får vi kåret en stakemester i hver aldersklasse og kretsens beste 
staker totalt ☺.  
 
2: Intervallstart uten staver - friteknikk: 
 
G/J 10 år og yngre går en runde (800m) G/J 11 år og eldre går to runder (1600m) 
Det blir utarbeidet en total resultatliste og en resultatliste for hver aldersklasse som 
vanlig.  
 
3: Sprintstafett - friteknikk: 
 
Det settes sammen lag på 2 stk. 
Det konkurreres i følgende klasser: 
 
J og G der sammenlagt klassealder på de to deltakerne er maks 30 år 
J og G der sammenlagt klassealder på de to deltakerne er maks 24 år 
 
I 30 års klassen er det 5 etapper pr løper, totalt 10 etapper pr lag og en etappe 
består av en runde på 800m 
 
I 24 års klassen er det 3 etapper pr løper, totalt 6 etapper pr lag og en etappe består 
av en runde på 800m 
 
Klassene blir da slik: 
 
G maks 24 år 
J maks 24 år 
G maks 30 år 
J maks 30 år 
 
Alt etter antall lag, blir det først semifinale og deretter finale. Finalen i hver klasse 
skal bestå av maks 6 lag. Jenter kan delta i gutteklassen. 
 
 
Merk at årsklassene følger kommende vinters klasser på ski (dvs en løper født i 
2001 vil gå i 14 årsklassen) 
 
Mer info på neste side: NB 

 



 
 
Påmelding staking og friteknikk uten staver: 
Påmelding online via Skiforbundet sin nettside innen fredag 22. august. Evt. pr. mail til Johan Tjåland, mail 
johan.tjaaland@jarconsult.no, tlf 959 78 122. En felles påmelding som dekker begge øvelsene 
 
Påmelding sprintstafett: 
Lagleder for den enkelte klubb sender mail til johan.tjaaland@jarconsult.no  eller sms til 95978122 og melder 
på laget. Påmeldingen må da inneholde navn på løpere, aldersklasse på hver løper, hvilken klasse laget skal 
delta i, og hvilke rekkefølge løperne skal starte i. 
Ved spørsmål er det bare å ta kontakt. 
 
Startkontingent: Påmeldingsvgift er kr  100,- Dette dekker alle øvelser og faktureres klubbene i etterkant.  
 
Anna info: 
Det blir salg av kaker og kaffi +++ 
Full premiering 
  
Vi ønsker alle velkommen til et trivelig og sosialt rulleskirenn!  
Vennlig hilsen skigruppa i Matningsdal IL 

 
Start og målområde er på industriområdet ved Stokkalandsmarka mellom Brusand og Vigrestad. 
Adresse: Skogateigen 28. Skilta parkering i nærområdet. 
 

 
 
 


