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Innbydelse Ribberennet 
 Alta onsdag 28. desmber 2015 

Ribberennet er et litt mer uformelt kretsrenn i Finnmark. På grunn av julehøytiden må det 

forventes en enkel rigg og ALLE må være med å bidra for å gjøre klart til renn. Vi ønsker oss 

mer snø i julegave etter alt mildværet i det siste, vi håper på det beste. Løypelengder/runder 

kan bli justert på grunn av snøforhold. 

Ta med julekaker/kaker/rundstykker etc til kafeen, påmeldingsavgiften dekker kaffe/saft og 

kaker med mer i kafeen for alle. Ser ikke ut som at det er noen som trenger å betale ved 

påmelding, vet ikke hvorfor. Det betyr at alle deltakere må betale kr 50,- inne i kafèen.  

 
Arena:   Kaiskuru ski- og skiskytteranlegg 
 
Påmelding:   KUN, Elektronisk påmelding via www.eqtiming.no  

Innen mandag 26.12  kl. 23.59.   
 
Løpstype:  Sprint  Klassene 9/10 år og 11/12 nybegynner (stor blink) 
   Fellesstart Alle andre klasser 

   
Distanser:  I henhold til gjeldende reglement. 
    
Våpenkontroll: Klubber pålegges avtekkskontroll av egne våpen, vekt kan lånes. 
 
Rigg:   Oppmøte kl 1000 
 
Innskyting:  1045-1145, eller straks det er klart 
 
Første start:  12:00 
    

Det vil bli et stort opphold etter klassene 9/10 år og 11/12 år  
   Nybegynner for at det skal bli god tid til å lade/flytte våpen som  

brukes av to utøvere. 
 
Klasser:  Jenter/ gutter 9 - 10 år   (stor blink) 

Jenter/ gutter 11 – 12 år, Nybegynner  (stor blink) 
Jenter/ gutter 11 – 12 år    (liten blink) 
Jenter/ gutter 13 – 14 år 
Jenter/ gutter 15 – 16 år 
Kvinner/ menn 17 år – Senior 
 

Tidtakerbrikker: Det blir elektronisk tidtaking. Løpere 13 år og eldre benytter 
egne brikker 

http://www.assl.no/


 

 
 

 
Rennkontor:  Kaiskuru nærmiljøsenter. 
 
Startnummer: Utleveres lagvis på rennkontoret. 
 
Startlisens:  Laglederne er ansvarlig for at påmeldte deltakere har gyldig lisens. 

(Fra fylte 13 år) Engangslisens kan løses ved påmelding. 
 
Premieutdeling: ?? 
 
Dusj, garderobe,  
kiosk og servering:  Kaiskuru nærmiljøsenter 
 
 
 
Startkontigent: Alle kr. 50,-, betales av utøver, gratis kafe/saft/kake/etc 

 


