ALTARENNET
(0-16 år)
ACCOUNTOR NORD-NORGE CUP
(17-20 år / Junior)
6.-7.MARS 2021

Sponsorer Accountor Nord-Norge cup for junior:

Alta IF har gleden av å invitere til det tradisjonelle Altarennet 2021 på Kaiskuru Skistadion 6.7.mars! For juniorene inngår rennet i Accountor Nord‐Norge cup.
Det vil bli barnerenn (0-7 år) og sonerenn (8-10 år) både lørdag og søndag!
På grunn av nasjonale restriksjoner vil det ikke være renntilbud for seniorene.
Merk: Påmeldingsfrist for 8-20 år er tirsdag 2.mars kl.23.59!
Oppdatert smittevernprotokoll vil bli lagt ut innen onsdag 3.mars
Distanser/stilarter:
Lørdag
Individuell start klassisk
0-7 år 0,5 km
8-10 år 1 km
11-12 år 2 km
13-14 år 3 km
15-16 år 5 km
K 17-20 år 5 km
H 17-20 år 10 km (2x5)

Søndag
Individuell start fristil
0-7 år 0,5 km
8-10 år 1 km
11-12 år 2 km
13-14 år 3 km
15-16 år 5 km
K 17-20 år 10 km (2x5)
H 17-20 år 15 km (2x7,5)

PROGRAM
Fredag 5.mars
Kl.10.00-20.00 Offisiell trening i løypene
Kl.19.00
Lagledermøte Accountor Nord-Norge Cup, Thon Hotell
Alternativt via Teams dersom smittevernreglene tilsier at det er nødvendig.
Lørdag 6.mars
Kl.09.30
Rennkontor åpner på Kaiskuru Skistadion
Accountor Nord-Norge Cup (17-20 år - junior)
Kl.12.00
Første start
Altarennet (0-16 år)
kl.15.30
Barnerenn 0-7 år
kl.16.00
Sonerenn 8-10 år
kl.16.15
Kretsrenn 11-16 år
Søndag 7.mars
Kl.07.30
Rennkontor åpner på Kaiskuru Skistadion
Accountor Nord-Norge Cup (17-20 år - junior)
Kl.10.00
Første start
Altarennet (0-16 år)
kl.13.00
Barnerenn 0-7 år
kl.13.30
Sonerenn 8-10 år
kl.13.45
Kretsrenn 11-16 år

Premiering:
Accountor Nord-Norge cup
Det blir 1/3 premiering av antall startende. Vi kommer tilbake til organisering av premieutdelingen
når vi vet hvilke smittevernregler som vil være gjeldende under arrangementet.
Det bli felles premiering av cupen sammenlagt, jf info fra skikretsene. Det blir poeng etter plassering
etter WC-beregningen, dvs 100-80-60-50-45-40-36-osv
Altarennet (0-16 år)
Barnerennet, 0-7 år: Premier deles ut ved målpassering begge dager
Sonerenn, 8-10 år: Premier deles ut ved målpassering begge dager
11-16 år: Premier deles ut ved henting av startnummer begge dager.
Hvis gjeldene smittevernregler under arrangementet gir rom for premieutdeling etter rennet vil vi
komme tilbake til modell for gjennomføring

Påmelding
Skikretsens terminliste/MinIdrett innen tirsdag 2.mars kl. 23.59.
MERK FRISTEN! Det er ikke mulig å etteranmelde pga bestemmelser om kohortinndeling!!
Påmelding til barnerenn skjer på rennkontoret innen kl.15.00 på lørdag og kl.12.30 på søndag.
Startkontingenter pr. deltaker pr. renn:
Barnerenn 0-7 år:
Gratis
Jenter/Gutter 8-16 år:
kr. 130,Juniorer 17-20 år:
kr. 150,• Løpene gjennomføres med EMIT-brikker. De som ikke er påmeldt med egen brikke vil bli
tildelt leiebrikke. Leiebrikke faktureres med kr.50,- pr. renn.
• Dobbel startkontingent ved etteranmelding.
• Mistet startnummer faktureres med kr 300.• Klubbene faktureres i etterkant.

Lisens
Alle løpere fra fylte 13 år må ha betalt årslisens eller engangslisens som kan løses på rennkontoret.
Utøvere i klassene 17-20 år (junior) må ha gyldig skilisens samt FIS-lisens.

Startlister/Resultatlister
Startlister legges ut på vår hjemmeside www.altaif.no/langrenn og Alta IF Langrenn
sin facebook torsdag ettermiddag (for rennet lørdag) og lørdag ettermiddag (for
rennet søndag)
Resultatlister vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside og facebook-side så snart som mulig etter
rennet. Det henges ikke opp lister.

Rennkontor/startnummer
Rennkontoret er på Kaiskuru skistadion, gamle tidtakerbu
Startnummer hentes av hver klubb for Accountor junior cup og hver klubb for Altarennet.

Kart over stadionområdet og løyper
Kart over løyper og stadionområdet vil bli lagt ut på hjemmesiden til Alta IF og Alta IF Langrenn sin
Facebookside mandag 1.mars

Smittevern
På grunn av koronasituasjonen og forventet antall deltakere blir arrangementet noe annerledes enn
vi er vant med. Det blir begrensninger i hvor mange voksne som kan være med utøverne. Det vil
være tillatt med maks 200 personer i en kohort hver av dagene, slik at antall voksne avhenger av
antall påmeldte utøvere. Man kan kun være med i 1 kohort hver dag.
Kohort 1: Accountor Nord-Norge cup (17-20 år)
Kohort 2: Altarennet (0-16 år)
Det vil bli begrensninger for hvor man kan oppholde seg under arrangementet. Man må holde god
avstand, med over en meter, også i kohorter.
Stadionområdet vil være avsperret og det vil være vakthold.
Det vil være adgang til løypenettet også for de som ikke er meldt inn. Dette vil skje 200 meter fra
stadionområdet. Kart vil komme tirsdag 2.mars.
Påmelding ledere og foreldre
Tirsdag 2.mars
Frist for klubbene å oppgi en kontaktperson. Navn og e-post for kontaktperson sendes til:
roger.finjord@fotball.no
Onsdag 3.mars
Alta IF tildeler antall ledere inkl. smørere/foreldre ift påmeldte løpere. Innen kl. 18.00 får klubbene
melding på oppgitt e-postadresse (kontaktpersonen) hvor mange ledere/foreldre som klubben kan
ha tilstede.
Torsdag 4.mars
Innen kl.22.00 sender hver klubb en påmeldingsliste med ledere/foreldre til roger.finjord@fotball.no
Kohort-inndelingen gjelder innenfor stadion-området, og alle, inklusive foreldre og lagledere, som
skal på stadion-område vil bli registrert.
Adkomst til stadion-området Stadion-området vil være avsperret og det vil være vakthold.
Løpere/Ledere/foreldre/smørere som ikke er oppført på tilsendt liste til arrangør har tilgang til det
øvrige løypenettet (200 meter fra stadionområdet)

Smøring av ski
Under dette arrangementet har vi avsatt et område til smøreplasser, tett inntil løypa.
De som har med seg vogn eller tilsvarende bes gi beskjed om dette til Thomas Frost,
thomas@finnmarkssand.no, mob. 90184678, slik at vi får holdt av egen plass til disse.
Pris for oppstilling egen smørevogn inkl. strøm kr. 1000,Garderober og toaletter
Det er dessverre ingen garderober tilgjengelig på arenaen. Toaletter vil være merket.
Overnatting /matservering
Vi anbefaler overnatting på vårt samarbeidshotell, Thon Hotell Alta, Rom bestilles ved å oppgi
190221Alta som kode til alta@olavthon.no eller tlf. 78 49 40 00.
Enkeltrom:
Dobbeltrom:

795,- pr døgn, inkl. frokost
895,- pr døgn, inkl. frokost

Hotellet tilbyr både middag og kveldsmat ved minimum 25 gjester samlet til samme tidspunkt. Ta
kontakt direkte med hotellet innen tirsdag 2.mars, så skal de forsøke å koordinere måltider for de
som ønsker det.

Rennledelse:
Rennleder:
Ass.rennleder:
TD:

Thomas Frost, 90184678
Roger Finjord, 91317676
Arild Krogh

Jury består av rennleder, ass.rennleder og TD.
Velkommen til Altarennet og Accountor Nord-Norge cup 2021!

