
Redalen IL har gleden av å ønske velkommen til 

Madshusrennet 
Vind Stadion 

Søndag 5. februar 2023 kl. 11.00
 Barnas Skirenn ( 2- 7 år ) påmelding fra kl. 09.15

start kl. 10.00 - Ferdig 10.30
se www.madshusrennet.no for mer info

  Fristil
Sonerenn 

J/G 8-10 år 1 km

Kretsrenn 
J/G 11-12 år 2 km 

Landsrenn 
J/G 13-14 år 3 km 
J 15-16 år 5 km 
G 15-16 år 5 km 
K 17-20 år 5 km 
K Senior 5 km 
M 17-20 år 10 km
M Senior 10 km

Parkering kr  50,- 
Se neste side for mer info 

Redalen Idrettslag 

RENNET 



– TD: 

Rennleder: 

Jon Arne Schjetne

Gunnar Brobakken 

Rennsekretær:  Sigrid Schjetne 

Løypesjef:      
Speaker:      

 Tommy Larsen 
Kåre Martinsen 

Kordinator:           
Tidtaker: 
Sanitet: 

Sigrid Schjetne / Jan Roger Joten 
Lars Terje Mehus 
Redalen Røde Kors

Barnas skirenn for de minste fra 2-7 år. påmelding rennkontoret fra kl. 09.15 og start  
kl. 10.00, barna går en runde på stadion, får premie og saft ved målgang.

Påmeldingavgift barnas skirenn kr. 70.- / parkering kr. 50.-  

Program / Resultater hentes digitalt på www.madshusrennet.no

Startnummer 
Hentes på rennkontoret lagvis, brikkeleie belastes kr. 50.- ved glemt/manglende brikke i 

klasse 11-16,  Junior og Senior kr. 100,- ref. NSF. 

Kiosk
Det vil bli salg av mat og drikke i kafeen i vindhytta

Premiering 
Full premiering t.o.m 16 år, øvrige klasser halv premiering

Protestfristen er 15 minutter etter at den enkelte resultatliste er offentliggjort. 

Forøvrig blir det trekt ut 8 par Madshus-ski 
blandt løperne i rangerte jente- og gutteklasser ( fra 11 år ) uavhengig av resultat, følg 

med på speaker etter fullførte klasser, premie hentes i sekretæriatet. 

Rennarrangøren er uten ansvar for mulige skader som eventuelt blir påført løpere eller deres  utstyr. 
Løperne er selv ansvarlige for å gjøre seg kjent med løypetraséen. 

Arrangøren er ikke ansvarlig dersom løpere går feil. 

Avlysning 

Dersom rennet må avlyses pga. uforutsette årsaker så forbeholder vi oss retten til å beholde deler av 
startkontingenten i henhold til NSF’s retningslinjer. 

Resultatene vil bli lagt ut på www.langrenn.com og vår hjemmeside så fort dette lar seg gjøre. 

Redalen IL er ansvarsforsikret i Gjensidige NOR forsikring: 83298492 

RENNET 

http://www.langrenn.com/



