Gjøvik Skiklubb - langrenn
Klubbrenn 2021
GJØVIK SKIKLUBB ØNSKER VELKOMMEN TIL EN NY KLUBBRENNSESONG PÅ
ØVERBY.
KLUBBRENNSENSONGEN 2021 VIL PÅ GRUNN AV COVID-19 SITUASJONEN
BLI NOE ANNERLEDES ENN TIDLIGERE ÅR.
I HENHOLD TIL SMITTEVERNREGLENE ER DET KUN TILLATT MED 200
LØPERE/FORESATTE/TRENERE/STØTTEAPPARAT PR. RENN.
På grunn av dette har langrennsutvalget bestem at vi de to første rennene deler
deltagerne i to grupper.

Gruppe 1: Løpere fra og med 8 år til og med senior går første
klubbrenn onsdag 6. januar.

Gruppe 2: Løpere fra 0 år til og med 7 år gar første klubbrenn
onsdag 13. januar.
Stilart for begge dager er fristil.
Ny informasjon om renndager og inndeling vil komme etter at de to første rennene
er gjennomført.
Nytt av året og for å unngå nærkontakt er det innført forhåndspåmelding
for alle klasser. Forhåndspåmeldingen stenger kl. 20.00 tirsdag kveld. Link
til påmelding vil bli lagt ut på hjemmesida helga før hvert klubbrenn
Etteranmelding på renndagen er ikke mulig.
Startnr. hentes fra kl. 17.15 i inngang på kafeen. Det vil bli sluppet inn i puljer.
Alle f.o.m. 8 år skal bruke brikke. De som ikke har egen brikke får låne.
Start for alle klubbrennene er kl. 18.30.
Startkontingent for alle klasser er kr. 60,-.
I henhold til smittevernreglene må alle tilstedeværende registreres. Følg
anvisningene som gis ved ankomst.
Av smittevernhensyn vil det ikke bli utdelt løperdrikke ved innkomst.
Vi ber om at foreldre/foresatte retter seg etter de beskjeder som blir gitt av
vaktene på de forskjellige plasser.
Fellesstart for juniorklasser fra 17 år og seniorklassene (kvinner/menn)
på alle klubbrenn. .
Kuldegrense for avvikling av klubbrenn er i utgangspunktet -15 grader. I
tillegg vil en totalvurdering av værforholdene gjøres av rennansvarlig.
Avgjørelse om avlysning tas kl. 17.00 på renndagen.
Start for alle klubbrennene er kl. 18.30.
Resultater og mer informasjon finner du på Gjøvik Skiklubb sin
hjemmeside:

www.gjovikskiklubb.no

