
 

  

 

 

 

 
SNN-Bysprinten mandag 9.mars 2020 

 

Velkommen til skishow i Alta Sentrum. Alta IF Langrenn i samarbeid med SpareBank1 Nord-Norge og 

Finnmarksløpet inviterer til skirenn for alle aldre i gågata mandag 9.mars! Klassisk stilart! 

Vi starter med barnerenn før de eldre skal vise fram sine sprintferdigheter! 

 

PÅMELDING 

Påmelding for 0-10 år skjer ved start ved Parksenteret fra kl.15.30-16.30 

Påmelding for 11 år og eldre skjer via minidrett.no eller til roger.finjord@fotball.no eller 91317676 

innen fredag 7.mars kl.18.00. 

Gratis deltakelse for alle, og flotte premier til alle: Dekkes av:  

 

 

 

0-12 år får premie ved målgang.  

13 år og eldre får premier etter supersprinten. 

 

PROGRAM: 

Kl.15.30-16.30 Påmelding til barnerennet  (ved parksenteret) 

Kl.16.30 Start 0-5 år.  

kl.16.40  Start 5-7 år 

Kl.16.50 Start 8-10 år 

Kl.17.00 Nye klassiskspor settes 

Kl.17.10 SNN – BYSPRINT: Start heat 11-12 år (6 pr.heat). Alle får gå 1 heat  

Kl.17.20 SNN – BYSPRINT: Start heat 13 år og eldre. Alle får gå 3 heat 

Kl.19.00 SNN – SUPERSPRINT: 100 meter. 13 år og eldre 

Kl.20.15 Premieutdeling 

 

KAFE: 

Finnmarksløpet har kafe like ved start/mål i eget telt.  

 

LØYPEKART: 

Alle går samme løype.  

Start ved Parksenteret – ut gågata – rundt katedralen – opp gågata – mål ved parksenteret: 

 

mailto:roger.finjord@fotball.no


 

 

KLASSER 

For klassene 13 år og eldre er det 2 konkurranser, Bysprint og Supersprint, med følgende 

klasseinndeling i begge konkurransene: 

13-14 år  

15-16 år  

17-20 år  

Senior 

 

SNN-BYSPRINT 13 år og eldre 

6 løpere i hvert heat. Alle får gå 3 heat. Opprykk/nedrykk i hvert heat.  Fordeling/Plassering i første 

heat trekkes.  

De to beste i heatet rykker opp, de to siste rykker ned. Resten står i samme heat.  Alle får gå like mye, 
ingen blir slått ut. Resultater i siste «runde» blir da sluttresultat. Ingen tidtaking, kun måldømming. 
 

SNN-SUPERSPRINT 13 år og eldre 

100 METER sprint. Start ved Nordlyskatedralen – Mål ved parksenteret.  3 i hvert heat. Vinnerne går 

videre. Fordeling/plassering i første heat trekkes. 

Ingen tidtaking, kun måldømming. 

Startlister kommer søndag 8.mars på www.altaif.no/langrenn  og på vår facebookside  

https://www.facebook.com/altaiflangrenn/   

 

 

Spørsmål: 

Rennledere: Roger Finjord, mob.91317676, Daniel Strand, mob.95026771 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til SNN-Bysprinten 2020 
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