
   ST-cup 2 - Granåsen / Nordisk juniorlandskamp 
Arrangører : Strindheim IL og Byåsen IL  

Hjemmeside :  www.skirenn.no 

Strindheim IL og Byåsen IL inviterer til 
skirenn i Granåsen.  

ST-cup 2 lørdag 19.1.2013. 
 

Klasser og distanser : 

Menn senior, M 19/20, M18 og M17 : 10 km 

Gutter 15 år, 16 år :  5 km 

Gutter 13 år, 14 år : 3 km 

Kvinner senior, K19/20, K18 og K17 : 5 km 

Jenter 15 år, 16 år :  5 km 

Jenter 13 år, 14 år : 3 km 
 
Første start senior kl. 11:30. Fri teknikk 
Påmelding via MinIdrett innen 16.1.2013 
Alternativt sendes mail til mail@billangrenn.no 
 
Premieutdeling klassevis så snart resultater foreligger.  1/3 

premiering i senior/junior, full premiering i klassen 13-16 år. 
Premieutdeling blir i 2.etasje undervisningsbygg Sivilforsvarsleiren 
  
Startkontigent faktureres lagene i etterkant av arrangementet. 
Det benyttes EMIT brikker.  De som ikke har brikke kan leie dette 

av arrangør for kr. 20,- pr. dag.  Tapte brikker må erstattes med 
kr. 500,-. 

 
Se vår hjemmeside www.skirenn.no for løpende info om startlister, 

rennledelse mm.  

Åpen Nordisk juniorlandskamp.  
Deltagere fra 10-15 nasjoner 

 
Lørdag 19.1. arrangeres også åpen nordisk juniorlandskamp 

i klassene 17 og 18 år.  Arrangementet inngår i ST-cup.  
Norges skiforbund tar ut løpere på forhånd som skal 
representere Norge.  

 

Fredag 18.1. kl. 16 arrangeres klassisk sprint i åpen nordisk 
juniorlandskamp.  Det er åpent for alle 17- og 18- åringer 
å delta. Det blir en felles klasse for 17/18 år. 

 

Søndag 20.1. kl. 10 arrangeres stafett i nordisk 
juniorlandskamp.  Det er egen jente- og gutteklasse. 3 
løpere på hvert lag, klassisk - fri -fri. 3 km for kvinner, 5 
km for menn.  Kun for løpere i 17 og 18 årsklassene.  
Klubblag kan delta i tillegg til nasjonslagene.  

 
For øvelsene fredag og søndag er det ikke påmelding via MinIdrett.  
Påmeldingsinfo finner du på www.skirenn.no eller www.billangrenn.no 
Startkontigent i henhold til NSF's reglement sendes klubb i etterkant. 
Påmeldingsfrist er 13.1.2013 
Startnr. hentes lagvis på rennkontoret senest en time før start. 
Parkering på stor P-plass i Granåsen, avgift kr. 50 lørdag og søndag. 
 
Det arrangeres også renn i kombinert og hopp de samme dagene i 

Granåsen 
 


