Langrennsgruppa i Høybråten og Stovner IL har gleden av å invitere til

OBOS Oslo Skifestival
(osloskifestival.no)

Lørdag 15. januar i Holmenkollen.
Oslo Skifestival er ett av rennene i:
 Møller-Cup (for 15 - 16 åringer i Oslo-, Akershus- og Østfold Skikretser).
 Superski-Cup (13 - 14 åringer i Oslo Skikrets)

OBOS Oslo Skifestival er også Østlandsmesterskapet for klassene jenter og
gutter 15 og 16 år!
Første start ca kl. 09.30.
Jenter/Gutter 11 og 12 år: 2 km fri teknikk (Kretsrenn)
Jenter/Gutter 13 og 14 år: 3 km fri teknikk (Landsrenn)
Jenter/Gutter 15 og 16 år: 5 km fri teknikk (Landsrenn)
Første start lørdag kan bli endret avhengig av deltagerantall. Løpsprogram med eksakte tider kommer i
uken før arrangementet. Se osloskifestival.no for oppdateringer.
N:B: Det vil høyst sannsynlig bli antallsbegrensninger i deltagerantallet i hver klasse. Vi håper å
kunne gjennomføre med et maks antall på 75-100 i hver klasse. Antall påmeldte vil avgjøre. Følg
med på osloskifestival.no for oppdatert informasjon. Vi vil tilstrebe at påmeldte deltagere som
ikke får delta vil få informasjon på e-post (til påmelder) i tillegg til automatisk melding gjennom
Minidrett. Dagens smitteverntiltak fra myndighetene er gjeldende til ca 14. januar, så evt nye tiltak
vil kunne påvirke arrangementet på meget kort varsel.

Smitteverntiltak: Publiseres på: osloskifestival.no
Grunnreglene er:
 Bli hjemme om du er syk
 Hold avstand (gjerne 2. meter’n)
 Bruk munnbind om 2 “meter’n” ikke er mulig
 God hoste- og håndhygiene

Påmeldinger:
Påmelding via minIdrett.no. Påmeldingsfrist er søndag 9. januar.
Etteranmeldinger:
Etteranmelding vil ikke være mulig grunnet hensyn til smitteverntiltak.
Startkontingent:
kr. 130,Faktura sendes ut til alle klubber i etterkant. Faktura beregnes etter antall påmeldte i
klubbene. Ansvarlig person med adresse og telefonnummer må oppgis ved henting av
startnummer.
Online betaling via MinIdrett vil ikke bli benyttet.
Viktig info om bruk av brikker.
Ingen skal bruke egne brikker. Brikken vil være festet i startnummeret fra arrangør og kr 25,- vil bli
fakturert for brikkeleie.
Premiering (etter antall startende):
Klassene 8 til 14 år: 100 % premiering
Klassene 15 - 16 år: 50 % premiering
Klassene 10 år og yngre rangeres ikke.
Tider vil ikke bli offentliggjort på osloskifestival.no eller i andre media. Dette er iht NSF’s Barneidrettsbestemmelser.
Parkering:
Etter anviste plasser. Kr. 100,- kan vippses til HSIL Langrenn #82561 før eller ved ankomst.
Vandrepokaler:
Klassene fra 13 - 16 år:
25 poeng for 1. plass
20 poeng for 2. plass
16 poeng for 3. plass
14 poeng for 4. plass
13 poeng for 5. plass
osv. ned til 1 poeng for 17. plass.
Poeng samles fra 13 til 16 år og kan bli maksimalt 100 poeng.
Smøreboder:
Smøreboder vil ikke være tilgjengelig grunnet smitteverntiltak.
Temperatur – avlysning av renn:
Rennet avlyses hvis temperaturen er lavere enn:
Minus 15°C for klassene 16 år og yngre
Minus 18°C for junior og senior (minus 15°C ved distanser > 15 km)
Iht NSF’s rennreglement §214.2.4.2 forbeholder vi oss retten til å beholde 100% av startkontingenten
ved avlysning på renndagen (forstås også med kvelden og natten før), pga av plutselig oppståtte vær/klimatiske forhold eller annen «force majeure».

Iht §214.2.4 forbeholder vi oss retten til å beholde inntil 50% av startkontingenten ved avlysning av renn
før renndagen til dekning av utgifter.
Velkommen til Oslo Skifestival!
Med sportslig hilsen
Jarle Haugland
Rennleder
Epost: langrenn@hsil.no
Mob: 916 97572
osloskifestival.no

