
Informasjon om påmeldingsrutiner, terminliste, 

startkontingent, bekledning, lisens og E-mitbrikke 

 

Terminliste 

Ligger på http://www.skiforbundet.no/nordland/ Her er alle renn som foregår i 

kretsen. 

Påmelding til kretsrenn og starkontingent: 

Påmelding skjer via minidrett. Ved første påmelding lager dere en profil. Dere blir 

videresendt til minidrett når dere velger «Meld på renn» i terminlisten. 

Påmeldingsavgift betales av klubben. Dersom en løper ikke stiller til et renn han eller 

hun er påmeldt, må det gis beskjed til arrangørklubben. Hvis det er innen 

avmeldingsfrist, velg «meld av renn» i minidrett. Er fristen gått ut, må 

arrangørklubben kontaktes. Dere finner kontaktinfo i terminlisten ved å klikke på det 

aktuelle rennet. Løpere som ikke melder av renn vil bli fakturert for 

påmeldingsavgift av IIL. Dette gjelder for alle renn.  

Bekledning 

I alle renn der løper representerer klubben må lue eller panneband brukes. Disse 

bestilles bia teamshop/ Sport1 Bodø eller kan kjøpes hos klubben direkte, så lenge vi 

har på lager. Info er lagt ut i den åpne facebookgruppa. 

http://www.skiforbundet.no/nordland/


Alle oppfordres til å bruke overtrekksdress/ vest/ renndress i klubbens farger og 

med logo på både trening og kretsrenn. Disse kan bestilles via teamshop. Dessuten 

har Sport 1 Bodø noe i butikken, og alle oppfordres å bruke kjøp-og salg-gruppa på 

fb for å kjøpe brukt tøy. Klubbbekledning eller lue/ panneband skal brukes ved 

premieutdeling.  

Under nasjonale ren (NNM, Hovedlandsrenn, Norgescup junior/ NM) skal klubbens 

overtrekksdress, helst også renndress brukes. Støtte til nasjonale renn kan reduseres 

dersom løpere på juniornivå ikke bruker klubbklær.  

Lisenser 

Løpere trenger lisens fra dagen de fyller 13. Lisens betaler dere gjennom minidrett. 

Det sendes ut informasjon til 13- og 14-års-gruppe hvert år. Alle er ansvarlig for å ha 

tegnet lisens. Info finner dere her: http://www.skiforbundet.no/norges-

skiforbund/skilisens/  

Ved spørsmål, kontakt dorothea.blix@gmail.com  

Emitbrikker 

Emitbrikker til tidtaking brukes i mange renn, både lokalt, og i alle nasjonale renn. 

Alle løperne som rangeres (fom 11-års-klassen) skal ha egen brikke. Brikker kan i 

noen grad leies hos arrangøren. Leiekostnader faktureres til løperen, den dekkes ikke 

av klubben. Info om emitbrikker og bestilling finner dere her: 

http://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/tidtakerbrikker/ . 

http://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/skilisens/
http://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/skilisens/
mailto:dorothea.blix@gmail.com
http://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/tidtakerbrikker/

