
 

 

Gjesdalburennet 2017   

KM på ski for Agder og Rogaland skikrets 

 
 

Gjesdal il ønsker alle deltakere og støtteapparat velkommen til Gjesdalburennet 2017. 

For klassene 13 år og eldre er dette også kretsmesterskap for Agder og Rogaland 

skikrets. Vi har registrert ca 360 påmeldte løpere noe vi er godt fornøyd med i og med 

at vinteren uteblir i store områder av skikretsen. Som kjent har vi flyttet 

arrangementet fra Feed skiarena på Tonstad til Tjørhom i øvre Sirdal. På Tjørhom har 

man i høst gjort betydelige utbedringer av løypene og vi har derfor helt nye løyper å 

tilby til denne helga.  

 

Parkering: 

Det vil være noe parkering ved start/mål som vil bli fylt opp først på løpsdagen. 

Videre er det parkering ved Tjørhom Grendehus. Herfra er det kort avstand til 

skiløypene så det vil være anbefalt for de med eldre løpere å parkere her. Se 

oversiktskart med mer info om parkering og hvor dette er i forhold til løypene.  

 

Premieutdeling: 

Det vil være en felles premieutdeling for alle KM-klasser, dvs fra 13 år og eldre i 

Grendehuset. I de yngre årsklassene, til og med 12 år, får løperne premie ved 

målgang.  

Premieutdelingen for klassene 13-16 år blir kl 1500 på lørdag. For junior og senior vil 

det bli fortløpende ettersom de kommer i mål. 

 

Garderober/toalett: 

Vi har dessverre ikke garderober å tilby. Man kan imidlertid gå inn på Grendahuset 

for å få varmen i seg. Det fins to utedo ved start og toalett på Grendahuset. 

 

Kiosk: 

Det blir kiosk i Grendahuset. 

 

Starttidspunkt: 

Første start er kl 1200 på lørdag. På søndag er første start kl 1100. For klassene opp til 

og med 12 år vil det være 15 sek. startintervall. I klassene 13 år og eldre er det 30 sek. 

startintervall.  

 

Klassisk løp lørdag: 

Det vil ikke være «stakefrie soner» under klassiskløpet. Skøyting er som kjent ikke 

tillatt og vil føre til diskvalifikasjon. 

 

Skitesting: 

Det er svært begrenset med løyper utenom konkurranseløypene. Mens de yngre 

løperne går anbefaler vi de eldre til å holde seg i område i 3km løypa som er lengst 

vekk fra start/mål da den ikke er i bruk da. Det vil da være anbefalt for disse å parkere 



 
ved Grendahuset da det gir lett adkomst til løypa. Utover dette må det henstilles til å 

vise hensyn til deltakerne som går løp. 

 

Løypelengder og løyper: 

Løypene som benyttes vil stort sett være like begge dager. Eneste unntak er den 

lengste løypa. På lørdag inneholder den en ekstra bakke og er ca 3,3 km lang. På 

søndag er lengste løype 3 km. Den lengste løypa (3 km og 3,3 km) inneholder en frisk 

utforkjøring. Kjør etter evne og vis hensyn. I enden av 3 km/3,3 km løypa vil løperne 

gå inn og ut i samme trase. Her er det viktig at løperne holder venstre side slik at man 

kan møtes på en god måte. Se nøye på løypekartene. 

 

Tabellen under viser løypelengder og løyper i de ulike klassene begge dager. Info i 

parentes viser hvilke løyper man skal gå dersom dette er ulikt løypelengden.  

Merk: Det er løpers eget ansvar å gå i riktig løype og gå riktig antall runder.  

 

Klasser Lørdag klassisk Søndag fristil 

6 år og yngre 0.8 km 0.8 km 

7 år 0.8 km 0.8 km 

J/G 8 år 1 km 1 km 

J/G 9-10 år 1.5 km 1.5 km 

J/G 11 - 12 år 3 km (2km+1km) 2 km 

J/G 13-14 år 4 km (2km+2km) 3 km 

J 15-16 år 5 km (3.3km+2km) 5 km (3km+2km) 

G 15-16 år 7,5km (3.3km+2km+2km) 5 km (3km+2km) 

K17 –K senior 10 km (3 x 3.3km) 5 km (3km+2km) 

M17- M18 13 km (4 x 3.3km) 10 km (3 x 3km) 

M19/20- M senior 20 km (6 x 3.3km) 10 km (3 x 3km) 

 

 

 


