LILEHAMMER SKIKLUB, ROTERUD OG                  SØRE ÅL IL HAR DEN GLEDE Å INVITERE TIL 
3. RENN I
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-KARUSELLEN 2019/20  
TORSDAG 20. FEBRUAR 

Sted:
Rennet arrangeres på Birkebeinerstadion med start og mål ved målhuset på Skiskytterstadion.
Stilart:
Rennet går i klassisk stil 
Løypelengder:
Barn under 8 år: klippekortløype (valg mellom 400 m eller 1 km), så mange runder de vil på 30 minutter. Langrunden belønnes med to klipp, kortrunden med ett.
Jenter og gutter 8-10 år: 1km
Jenter og gutter 11-12 år: 2 km
Jenter og gutter 13-14 år: 3 km
Jenter og gutter 15-16 år: 5 km
Damer/menn junior, senior og veteran: 5 km

Påmelding :
Frist for ordinær påmelding er onsdag 19. februar kl 2359. Gratis deltakelse. Etterpåmelding på renndagen ved skistadionen løses mot gebyr på 50,-
LINK: https://signup.eqtiming.no/?Event=Swix-karusellen&lang=norwegian
Startordning:
Startlistene foreligger torsdag morgen og startnummer og brikke hentes ved oppmøte på skiskytterstadion fra kl 1700. Det blir intervallstart for alle løpere t.o.m. 12 år, og fellesstart for alle løpere 13 år og eldre.    
Første start er kl 1745 for alle til og med 10 år. Som vi gjorde i fjor får alle under 11 år gå klippekort runder frem til kl 1815 dersom de ikke ønsker å 1 km løype med intervallstart. Første start fra 8 år blir kl 1820. Første felles start for løpere 13 år og eldre blir omtrent kl 1900. 
Det tas tid i klassene fra og med 11 år. Deltakerne i rangeringsklassene må huske å melde på med egne brikker (og huske brikken på renndagen). Deltakere i rangeringsklassene som ikke har brikker, får selvfølgelig låne dette på renndagen.

Premiering: 
Vil bli som før på 4. og siste rennet 19. mars. Alle som deltar minimum 2 renn får premie fra Swix
Kontaktpersoner:
·	Søre Ål IL, Erik Stange, 458 72 737 / stangeerik"alfakrøll"gmail.com  
·	Påmeldingsansvarlig Dag Høiholt-Vågsnes 909 10 644 / dallerud"alfakrøll"gmail.com 
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-karusellen torsdag 20. februar 2020!


