Innbydelse til Vegglifjell-rennet 2018
03.01.2018

Rollag og Veggli idrettslag ved langrennsgruppa har gleden av å innby til
Vegglifjellrennet den 24. februar 2018. Rennet arrangeres for 17. gang.
Løpet går på Vegglifjell i variert, flott fjellterreng med
start og målgang like ved Veggli Fjellstue, Lauhovd. Løypas
lengde er ca. 34 km. Det er også lagt til rette for kortere
trimløyper med løypelengder på ca 12 km og ca 22 km.
Trimmere kan også gå konkurranseløypa på ca 34 km.
TURRENNKLASSER:
Startkontingent:

kr. 300.- Etteranmelding kr 400.- + event. engangslisens

Startlisens:

I henhold til skiforbundets regler.

Påmelding:

www.vegglifjellrennet.no

Påmeldingsfrist:

Innen 11.02.2018.

Klasse inndeling:

Etter skiforbundets regler.
Arrangør vil vurdere å slå sammen klasser ved 3 eller færre
påmeldte løper i en klasse.

Start

Fellesstart kl. 11.30, fra Lauhovd like nord for Veggli fjellstue.
Alternativt vil det bli inndelt i puljer avhengig av antall påmeldte.

Tidtaging/brikker:

Vi bruker EQ Timing engangsbrikker på startnummer.

Løypelengde:

Ca 34 km

Premiering:

1/3 premiering i hver klasse. 2 vandretrofeer, henholdsvis til
beste mannlige og beste kvinnelige løper.

Deltagerpremie:

Premie til deltagelse etter 1. gang, 5. gang og 10. gangs
deltagelse.

Garderobe /sanitær:

Det er begrenset dusjmuligheter på Veggli Fjellstue.

Premieutdeling:

På Veggli fjellstue umiddelbart etter rennet.
NB ! Uavhentede premier ettersendes ikke.

TRIMKLASSE:
Startkontingent:

kr. 100.-. Familiekontingent kr. 250.- (max 2 voksne i
familieklassen) + lisens.

Startlisens:

I henhold til skiforbundets regler.

Påmelding:

www.vegglifjellrennet.no . Trimklassen kan også melde seg på
renndagen på rennkontoret.

Start:

Fra kl 09.00 til kl 10.30.

Tidtaging:

Ingen tidtaging for trimklassen

Løypelengder:

Alternativ 1) ca 12 km (Votnedalsrunden)
Alternativ 2) ca 22 km (Votnedals- og Svartløk-runden)
Alternativ 3) ca 34 km (samme løype som turkonkurranseløpere)

Premiering:

Deltagerpins

Vi oppfordrer løpere til å hente startnummer på Veggli Fjellstue fredag 23.02.2018 kl
1830-2030.
Kontakt person:
- Rennleder: John Melvin Tveiten, mob: 98214005
- Leder VFR: Rune Frogner, mob: 90873166
Rennkontor:

Veggli Fjellstue

Kafeteria/kiosk:

Det er åpen kafeteria på Veggli Fjellstue

VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN TIL VEGGLIFJELLRENNET!

