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Invitasjon  
 

Equinor Norgescup senior 
 

 

På vegne av Norges Skiforbund 

har Nes Ski og Stiftelsen Nes Skianlegg 

gleden av å invitere til Equinor Norgescup senior 

i Nes Skianlegg 18. - 20. januar 2019. 

  



 
Oppdatert 17.01.19                                                                                                                                           Side 2 

Informasjon til deltakere 
 
Program Equinor Norgescup Senior 18-20 januar 2019 
 

Onsdag 16. januar        
  
    Kl 10:00 - 22:00    Smøreområde klart  
    Kl 18:00 - 20:00    Rennkontor åpent 
                               Fri trening i løyper 
 
Torsdag 17. januar       
   
    Kl 12:00 - 19:00    Rennkontor åpent 
  
    Kl 09:00 - 13:00    Fri trening løyper/stadion   
    Kl 13:00 - 16:00    Offisiell trening løyper/stadion  
    Kl 17:00                Lagledermøte for fr/lø/sø i Nes Skianlegg 
 
 
Fredag 18. januar   SPRINT FRITEKNIKK 
 
    Kl 09:00 - 18:00    Rennkontor åpent  
 
    Kl 11:00                Prologstart damer 
    Kl 11:20                Prologstart herrer. 
 
    Kl 14:10                Finale damer 
    Kl 14:25                Finale herrer. 
 
    
    Premieutdeling i skihallen etter offisielle resultater 

    Kl 15:00 - 17:00     Offisiell trening lørdag (søndag) 

 

Lørdag 19. januar      5/10 km KLASSISK 
 
Kl 08:00 - 17:00    Rennkontor åpent  
 
Kl 11:00                Start senior damer, 5 km  
Kl 11:43                Start senior herrer, 10 km. 

 
Premieutdeling i skihallen etter offisielle resultater 

Trening i løyper/ stadion frem til kl 17:00 

 
 
Søndag 20. januar      10/15 km FRITEKNIKK 
  
Kl 08:00 - 15:30    Rennkontor åpent 
 

Kl 10:00                Start senior damer, 10 km  

Kl 10:53                Start senior herrer, 15 km. 
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Premieutdeling i skihallen etter offisielle resultater 

 

Reglement Norgescup Nes Skianlegg 
Equinor Norgescup (oppdateres med evt endringer nærmere arrangementet) 
 
Alle seniorløpere med FIS-kode kan delta. 

Alle rennene følger FIS-reglementet.  
 
Dag 1, Fri teknikk sprint senior: 
Startrekkefølgen i prologen settes opp i hht FIS-punkter (sprintpkt), med laveste punkt først. 
 
Dag 2, Klassisk teknikk intervallstart senior: 
Prinsippene i Regel 313.5.1 følges. 
Løpere uten FIS-pkt settes i gruppe 1. 
Startfeltet deler inn i grupper etter FIS-poeng, med et tilnærmet likt antall utøvere i hver gruppe. 
Hver gruppe er på minimum 20 og maks 45 løpere. 
Hver gruppe trekkes innbyrdes. Gruppene starter normalt i rekkefølge 1-2-3-4. 
 
Dag 3, Fri teknikk intervallstart senior: 
 
Samme som dag 2.  
 
Premiering: 
Senior: 
Vi har valgt å følge ny ordning etter endring i reglementet før denne sesongen;  

"I NM og nasjonale cuprenn for senior med flere renn samme helg skal det utdeles premie til 
de 6 beste i hver øvelse, med seremoni kort tid etter målgang.  
 
Alle øvrige deltagere får en minnepremie (1 premie pr arrangement/helg).  
 

Minnepremie hentes i kafehallen i Nes Skianlegg.  

  

Klassiske soner:  

På lørdagens klassiske renn vil det bli teknikk soner. Disse vil bli markert under offisiell trening og endelig 
besluttet av jury. 

 

PÅMELDING / TREKNING / STARTNUMMER  
 
Påmelding 
All påmelding til rennet gjøres online via minIdrett.nIf.no. 
Påmeldingsfristen er mandag 14. januar 2019 kl. 23.59.00. Påmeldingslister blir lagt ut på 
arrangementets hjemmeside tirsdag 15. januar. Korrigeringer må snarest meldes til 
erlandskogli@hotmail.com  
 
Startkontingent 
Startkontingent kr 130,- per øvelse. 
Denne betales ved påmelding via Min Idrett. 
 
Skilisens/FIS-kode  
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Alle løperne må ha underskrevet FIS Athletes Declaration og ha gyldig forsikring/skilisens for å kunne 
delta.   
 
 
Startlister 
Startlister vil bli lagt ut på arrangementets hjemmeside - http://www.skiforbundet.no/nes/ - 
umiddelbart etter trekning og hengt opp på skistadion. 
 
Startnummer 
Startnummer hentes av hver enkelt løper utenfor arenabygget på renndagen.  
 
Tidtaking 
EMIT tidtakersystem vil bli benyttet. Husk å ta med egen TIDTAKERBRIKKE.  
Løpere som har glemt sin EMIT-brikke, kan leie reservebrikke på rennkontoret mot et gebyr på kr 100,- 
pr. dag. Manglende tilbakelevering av brikke faktureres kretsen med kostpris. 
 
Brikketest utføres ved inngang til start og defekt brikke erstattes umiddelbart med leiebrikke fra 
arrangør.  
 
RESULTATLISTER 
Resultatlister legges ut på arrangementets hjemmeside. 
 

DOPINGKONTROLL 
Deltakere i Equinor Norgescup for senior kan bli tatt ut til dopingkontroll. 
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Informasjon om arena, løyper mv. 
RENNKONTOR 
Rennkontoret er i arenabygget på skistadion. 
 
Åpningstider: 

Onsdag 16. januar: 18:00 – 20:00 
Torsdag 17. januar:  12:00 – 19:00 
Fredag   18. januar:  09:00 – 18:00 
Lørdag   19. januar:  08:00 – 17:00 
Søndag  20. januar:  08:00 – 15.30 

 

LØYPEKART, PROFILER OG ARENAKART 
Løypekart, løypeprofiler og arenakart legges ut på arrangementets hjemmeside - 
http://www.skiforbundet.no/nes/. 
 

KAFÉ 
Det vil være åpen kafeteria i skianlegget alle renndager og under offisiell trening på torsdag.  
Betaling med kontanter, VIPPS eller betalingsterminal. 
 
Åpningstider: 

Torsdag: 12:00 – 17:00 
Fredag:  09:00 – 17:00 
Lørdag:  09:00 – 17:00 
Søndag: 09:00 – 15:30 

 

SMØREBODER 
 
Nes Skianlegg kan tilby følgende alternativ når det gjelder smøreplasser: 

 Smøreplass i oppvarmet smørerigg, ca 9 kvm  Leie kr 6 000,- 
 Oppstillingsplass for egen lastebil   Leie kr 6 000,- 
 Oppstillingsplass for egen smørevogn/-telt  Leie kr 3 500,- 
 Oppstillingsplass for bobil    Leie kr    500,- 

 
Smøreriggen er plassert inntil oppvarming/glidtestområde og start. 
Prisene inkluderer for smøreplasser ett strømuttak 1 fas 16A 230V og parkering for 1 bil, og for bobiler 
ett strømuttak 1 fas 16A 230V. 
 
Smøreriggen vil være åpen hele døgnet. Det vil være vakthold på området, men alt utstyr oppbevares på 
eget ansvar.  
 
For bestilling fyll ut skjemaet du finner her og send det til: roar.nyjordet@ahlsell.no 
Faktura sendes ut fortløpende og må være betalt før smøreplass kan tas i bruk. 
 
Leietakere er ansvarlig for at skjøteledninger og elektrisk utstyr er uten feil som slår ut 
overspenningsvern og jordfeilbrytere. 
Ved problemer med utstyr og påviste feil vil arrangør nekte at utstyret brukes videre.  
 
Ved spørsmål eller behov for avklaringer ta kontakt med Roar Nyjordet,  
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tlf. 913 44 522, mail: roar.nyjordet@ahlsell.no 
For ytterligere informasjon og nedlastning av bestillingsskjema gå til 
http://www.skiforbundet.no/nes/smoreboder/. 
 

PARKERING 
 
Alle parkeringsplasser ligger ved skistadion.  
Parkeringsavgiften er kr 100,- per dag og kr 300 fra torsdag til søndag.  
Dette inkluderer også veiavgift for disse dagene.  

 
Parkeringsbevis selges ved bommen. Betaling kontant eller med VIPPS. Fint om de som betaler 
med VIPPS foretar betaling på forhånd til # 548315 PARKERING – Nes Skianlegg. 
 
Parkeringsbevis til bestilte smøreboder og smørevogner deles ut ved bommen. 
 
NB: Veien opp til skianlegget er smal og det henstilles til alle å vise hensyn og kjøre forsiktig. 
Bommen åpnes kl 06:00 på konkurransedagene. Før dette klokkeslett må passering betales med 
bankkort i kortautomaten i bommen. 
 

GARDEROBE / DUSJ 
Det er ikke garderobe og dusj i skianlegget. 
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Informasjon om arrangementet 
KONTAKTINFORMASJON EQUINOR NC - NES 
 

Ansvarsområde Navn Telefon E-post 

Rennleder Amund Vandsemb 99565414 amund.vandsemb@nannestad.vgs.no 

Ass.rennleder Amund Lier-Hansen 95940997 amu_hans@hotmail.com 

Rennsekretær Eva Aarhus Vandsemb 99438398 Evaav67@gmail.com 

Rennkontor Kristin Mykjåland 90737418 kristin.mykjaland@gmail.com 

Tidtaking Erland Skogli 91868016 erlandskogli@hotmail.com 

Speaker Erik Østlie 91627540 erik.ostli@osil.no 

Løypesjef Rune Åslund 90163137 raaslund@online.no 

Arenasjef Nils Thorstad 95937563 nils@thorstadtransport.no 

Serviceområde Roar Nyjordet 91344522 rkj-n@online.no 

Parkering Vegar Johansen 90529559 vegar.johansen@nokas.com 

Informasjon web Erling Jellum 90777112 erling.jellum@hotmail.com 

Sponsor Rune Åslund 90163137 raaslund@online.no 

Presse Rune Åslund 90163137 raaslund@online.no 

TD Rune Tøllefsen 91141316 rune@toco.as 

Ass. TD Olav Kregnes 97510199 olavkregnes@gmail.com 

Ass. TD Ella Gjømle Berg  ellagjomleberg@gmail.com 
 
Lagledere fra kretsene 
Vi ønsker at kretsene melder inn navn, mobilnummer, e-postadresse og bosted under arrangementet 
for sine kontaktpersoner/lagledere om noe uforutsett skulle inntreffe. Frist 15. januar 2019. 
Dette sendes på e-post til kristin.mykjaland@gmail.com 
 

LAGLEDERMØTE  
Det vil bli avholdt lagledermøte i skianlegget torsdag 17. januar kl. 17:00 for øvelsene på fredag, lørdag 
og søndag. 
 
JURY 
Eventuelle klager leveres skriftlig på eget skjema til rennsekretær, gebyr kr. 250,-. 
Jury er TD, Ass. TD og rennleder. 
 
OVERNATTING 
Scandic Oslo Airport og Scandic Gardermoen er vår samarbeidspartner og utøverhotell under Norges 
Cup Sr Langrenn. Se linken nedenfor for informasjon om priser, reservasjonsfrist mv.  
 
Scandic-avtalen 
 
NB: Det er ikke satt opp busstransport mellom hotellene og Nes Skianlegg. 
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RESERVEARENA 
Ved eventuell flytting av arrangementet vil bestilte overnattingsplasser kunne benyttes. Oppdatert info 
om dette legges ut på hjemmesiden. 
 

MOBIL OG DATA 
I skianlegget er det bra mobildekning for Telia, men dårligere for Telenor og ICE.  
 

OM NES SKIANLEGG 
Nes Skianlegg ligger i Fenstad i Nes kommune i Akershus, ca. 30 km fra Gardermoen og ca. 65 km fra 
Oslo sentrum. Veiadresse er Kampåvegen 248. 
 GPS-info:  N: 60 grader 16 min. 00 sek., Ø: 11 grader 22 min. 56 sek. 
 
Skianlegget eies og drives av Stiftelsen Nes Skianlegg som ble dannet i 1992 for å etablere et skianlegg 
for alle idrettslagene i Nes med ski på programmet. Følgende idrettslag er med i stiftelsen: Nes Ski, 
Fenstad Skiklubb, Fenstad Sportsklubb, Haga IF, Halmsås og Omegn Skilag, Hvam IL, Vormsund Skiklubb, 
Raumnes & Årnes IL og Nes Sykkelklubb.  
 
Skianlegget kan tilby FIS-godkjente løyper, asfaltert rulleskiløype og snowboardbakke.  
Anlegget har i tillegg 2 løypemaskiner, snøproduksjonsanlegg, arenabygg, seremonihall/kafeteria og 
bygg med smøreboder. 
 
Værvarsel for skianlegget finner dere her -  Sagvangen eller ved å søke på "Sagvangen" og velge 
"Utmark, Nes (Akershus)" på yr.no. Sagvangen ligger i løypetraseen i nærheten av stadion. 
 
 

Arrangementets hjemmeside: http://www.skiforbundet.no/nes/ 

 

 

Velkommen til equinor Norgescup senior i Nes Skianlegg 

 

Amund Vandsemb     Asgeir Moberg 

Rennleder      For NSF 
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