
 

  

 

 

 

 

ALTARENNET  

 

Lørdag 6.mars 2021 

 
Alta IF har gleden av å invitere til det tradisjonelle Altarennet 2021 på Kaiskuru Skistadion lørdag 

6.mars. På grunn av smittevernrestriksjoner vil arrangementet kun være åpent for løpere bosatt og 

tilhørende klubber i Finnmark Skikrets. På grunn av nasjonale restriksjoner vil det ikke være 

renntilbud for seniorene. 

Oppdatert smittevernprotokoll vil bli lagt ut torsdag 4.mars på hjemmeside/facebook. 

 

VIKTIG: De som hadde meldt seg på til Altarennet/Accountor NNC må foreta ny påmelding til dette 

rennet! 

 

Distanser/stilarter: 

Lørdag 

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 

H 17-20 år 15 km 

 

Program: 

Lørdag 6.mars 

Kl.09.00  Rennkontor åpner på Kaiskuru Skistadion 

kl.10.30  Barnerenn 0-7 år  

kl.12.00  Sonerenn 8-10 år  

kl.12.15  Kretsrenn 11-20 år 

 

Premiering: 

Barnerennet, 0-7 år:  Premier deles ut ved målpassering 

Sonerenn, 8-10 år:  Premier deles ut ved målpassering 

11-20 år:   Premier deles ut ved henting av startnummer 

 



Påmelding  

Skikretsens terminliste/MinIdrett innen torsdag 4.mars kl. 23.59 for 8 år og eldre.  

Påmelding til barnerenn (0-7 år) skjer på rennkontoret innen kl.10.15 lørdag 

  

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. 

   

Stilarter: 

Rennet arrangeres i fristil. 

 

Lisens  

Alle løpere fra fylte 13 år må ha betalt årslisens eller engangslisens som kan løses på rennkontoret.  

 

Startlister/Resultatlister   

Startlister legges ut på vår hjemmeside www.altaif.no/langrenn og Alta IF Langrenn sin 

facebook fredag ettermiddag  

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 

  

Rennledelse: 

Rennleder:  Thomas Frost, 90184678 

Ass.rennleder:  Roger Finjord, 91317676  

TD:    Arild Krogh 

 

Jury består av rennleder, ass.rennleder og TD. 

 

Velkommen til Altarennet 2021! 

 

 

http://www.altaif.no/langrenn

