Anbefalte skirenn for 2017/2018 sesongen:
13.01.2018 GIF stafetten, Gjelleråsen (Påmelding via Hovedtrener)
18/01, 01/02, 08/02-2018 Skiklubbens karusellrenn. Premieutdeling etter siste renn.
Skedsmo Skiklubb. Egen invitasjon, dvs ikke via Minidrett.no
20.01.2018 Tærudklassikern, Skedsmo Skiklubb (nesten plikt for alle unntatt 15/16år)
27 - 28.01.2018 KM Helg Normal og Lang, Gjerdrum
04.02.2018 Hvaltjernsprinten, Hvaltjern
03.03.2018 Fisherrennet, Nittedal
04.03.2018 Madshussprinten, Lørenskog
18.03.2018 Nordåsenrennet, Bjerke
For litt eldre utøvere inngår det flere renn i en cup eller tilsvarende:
Sparebank 1 cup (13-14 åringer)
Oslo Sportslager Cup 15-16 åringer
Nyttig å vite i forbindelse med renn:
For løpere i Skedsmo skiklubb gjelder følgende regler for dekning av startkontingenter:
• Påmelding gjøres av den enkelte via minidrett.no
• Stafetter meldes på av hovedtrener i sportsadmin
• Klubben dekker startkontingenter for barn, ungdom, juniorer og satsende seniorer på alle
terminfestede skirenn, med unntak av turrenn.
• Dersom løpere ikke stiller til start i konkurranser uten gyldig grunn kan startkontingenten
kreves refundert fra løperen.
• Medlemmer som av praktiske grunner selv betaler startkontingenter direkte til arrangør kan
få refundert disse etter gjeldende regler ved å sende regning til kasserer senest 30 dager etter
konkurransen har funnet sted.
• Løpere som har meldt seg på skirenn, men som senere ombestemmer seg før
påmeldingsfristen har gått ut må sørge for å melde seg av i tide. For løpere som ikke
overholder dette kan startkontingenten kreves refundert fra løperen.

SB1 cup (13 og 14 åringer)
Akershus skikrets inviterer til Sparebank-1 Cup i langrenn for klassene 13 - 14 år
(født 2004 og 2005) langrennsesongen 2017-2018.

https://www.skiforbundet.no/akershus/langrenn/arrangement/sb1cup/

16. des

Hakadalsrennet

fristil

Hakadal

07. jan

BVH sprinten

sprint - kl

Bærums Verk og Hauger

14. jan

KM sprint

fristil

Oppegård

21. jan

Drøbaksrennet

klassisk

Drøbak

27. jan

KM normal

klassisk

Gjerdrum/Åsen

28. jan

KM lang

fristil

Gjerdrum/Åsen

10. feb

Jutulcrossen

skicross

Jutul

3. mars

Fischerrennet

duathlon

Nittedal

18. mars

Nordåsen-finale

fri - felles

Bjerke

Link til terminliste: http://www.skiforbundet.no/langrenn/terminliste/ (Velg “Akershus
skikrets” og “Langrenn” til venstre i bildet så blir listen noe kortere)

Oslo
Sportslager Cup (15 og 16 åringer)
Skikretsene i Akershus, Oslo og Østfold inviterer til Oslo Sportslager Cup i langrenn for klassene 1516 år (født 2002 og 2003), langrennssesongen 2017-2018.

OSLO SPORTSLAGER CUP 2017 – 2018 VIL BESTÅ AV FØLGENDE
7 RENN:
https://www.skiforbundet.no/akershus/langrenn/arrangement/oslosportslager-cup/

16.12

Hakadalsrennet

fristil

Hakadal

06.01

Lommedalsrennet

klassisk

Lommedalen

13.01

Over Kjølen rennet

klassisk

Ørje

20.01

Oslo Skifestival

fristil

Holmenkollen

10.02

Jutulcrossen og Jardarrennet

fristil,cross prolog og sprint

Vestmarka

27.02

Hemingrennet

duathlon/skibytte

Holmenkollen

18.03

Kjelsåsrennet

klassisk finale

Linderudkollen

