
Fenstad Skiklubb 
 

inviterer til 

 
Fenstadrunden 2016 

                                               28 km nasjonalt turrenn. 
Lørdag 6. februar  arrangeres Fenstadrunden klassisk stil for 24. gang. 

   Søndag 7. februar  arrangeres Fenstadrunden i fristil for 1. gang.  
 

Start og mål i  NES SKIANLEGG, Fenstad, Nes på Romerike, 45 min med bil fra Oslo. Merket fra RV177,  
ca 9 km nord for Vormsund mot Eidsvoll. Det tas forbehold om flytting og eventuelt endring av distansen ved 
snømangel. Max. 25min. ekstra kjøring. 
 

Distanse \ stilart Løypa er ca. 28 km rundløype i klassisk stil lørdag 6.februar og fri stil søndag 7. februar 
    Markadatabasen - turer : Storbråtenrunden 
 

Start  Puljevis start fra kl 12.00. Trimmere starter etter eget ønske mellom kl 10.30 og 11:30. 
 

  3 matstasjoner etter 7, 12 og 21 km, vil være bemannet fra kl 12.00. 
 

Deltagere Alle som er født 1999 eller tidligere kan delta i turennklassene.  
  Menn Kvinner Klasse  Menn Kvinner Klasser 
  M1 K1 17-20 år  M8 K8 51-55 år 
  M2 K2 21-25 år  M9 K9 56-60 år 
  M3 K3 26-30 år  M10 K10 61-65 år 
  M4 K4 31-35 år  M11 K11 66-70 år 
  M5 K5 36-40 år  M12 K12 71-75 år 
  M6 K6 41-45 år  M13 K13 76 og eldre  
  M7 K7 46-50 år   
  Det tas forbehold om å slå i sammen klasser ved liten deltagelse. 

Trim- og familieklasse uten tidtaking for deltagere født 2003 (13 år) og tidligere. Kort 
trimklasse kan snu ved 1. matstasjon. 

 

Premiering Rennene premieres som 2 separate renn. 1/3 premiering av antall startende i turrennklassene. 
Premie til beste dame- og herreløper med beste sammenlagt tid. 

  Uttrekningspremier på startnumrene. 
 

Vandrepremie til beste dame- og herreløper i lørdagens renn. Må vinnes 3 ganger for å få den 
til odel og eie. 

 

Rennets merke Rennmerke/trofeer for 1., 5., 10., 15. og 20. gangs fullførte renn. 
 

Startkontingent:  
Turrennklasser: Kr 250,- pr.renn. Inkl. avgift kr. 30,- til kretsen og leie EmiTag tidtakerbrikker. (Engangslisens 

til NSF kommer i tillegg. Årslisensnummer oppgis ved påmelding. 
25 år og yngre kr.50,-, 26-70 år kr.130,-.. )  

  Etteranmeldingsgebyr: Kr 100,-. Gjelder ikke trimklassen.   
Trimklasse: Kr 150,- inkl. avgift kr.20,- til kretsen. (kr 50,- i tillegg for engangslisens til NSF), uten 

tidtaking 
 
Betaling: Sendes til kontonr. 1271.23.55865. Fenstad Skiklubb 2170 Fenstad eller betales ved henting 

av startnummer. 
 

Påmelding: Innen 1/2-2016 på Online påmelding klassisk lørdag , Online påmelding fristil søndag 
  eller e-post til erlandskogli@hotmail.com    - tlf.918 68 016. 
Etteranmelding: Etteranmelding gjøres på rennkontoret renndagen inntil 1 time før start. 

Spørsmål kan rettes til E-mail: tor.strand@infratek.no /93418153 eller 
erlandskogli@hotmail.com /91868016. 

Startnummer Hentes i NES SKIANLEGG, fra kl. 10.00 renndagen. 
Veibeskrivelse  Klikk her VEIBESKRIVELSE / KART  
Garderobe, kafé NES SKIANLEGG , http://www.nesskianlegg.no/image/Arena.pdf 
Merke- og premieutdeling NES SKIANLEGG, Fenstad. 
 

Rennleder Erland Skogli / Tor Strand   TD Espen Jacobsen, EVS 
 

 
INFO  Internett hjemmeside: http://www.fenstadskiklubb.no/ Tlf.: Mobil 93418153 / 91868016 

 Resultater http://www.fenstadskiklubb.no/ 
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Hele trasen er stormaskin preparert. Markadatabasen - turer : Storbråtenrunden 
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