
Nesodden IF – Skigruppa 
ønsker velkommen til 

skisesongen 2013 
på Berger Idrettspark 
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Amta Onsdagsrenn 
- Barnekarusellen for de aller minste 
- Karusellrenn på tid 
- Karusellrenn uten tid 
 
 
 

- Internett / etteranmelding 
 
 
- Rennene – stilart / konkurranseform 
- Premiefest 

Påmeldingsrutiner 

Terminliste 



Starttidspunkt 
Første renn er onsdag 9. januar, og starten for 
Barnekarusellen vil være kl. 18.20 hver onsdag. 
Når man har fått utdelt startnummer er det bare 
å stille opp ved start hvor starten vil foregå 
fortløpende uavhengig av hvilket startnummer man 
har. 

Premiefest 
Etter sesongens slutt er alle som har deltatt i Barne-
karusellen velkommen til sesongavslutning med 
premieutdeling.  I tillegg til deltakerpremie vil vi ha 
trekke-/gavepremier hvor deltakerne opparbeider 
seg én vinnersjanse for hver deltakelse man har 
gjennom sesongen. 

 

Premiefesten med angivelse av sted og tidspunkt 
vil bli annonsert på våre internettsider, men er 
planlagt å avholdes onsdag 13. mars. 

En liten orientering 
Barnekarusellen er for de aller minste, det vil 
si barn født i 2006 og senere.  Løypa er én 
runde rundt Bergerbanen, ca. 500 meter. 
 

Når barnet er påmeldt, får man et start-
nummer som skal benyttes gjennom hele 
sesongen.  NB!  Man melder seg på kun én 
gang og slipper dermed påmelding og 
uthenting av startnummer før hvert renn 
resten av sesongen. 
 

Alle deltakere i Barnekarusellen blir registrert, 
og deltakerlisten blir satt inn i 
Akershus Amtstidende etter hvert renn. 
 

Påmelding 
Påmelding til Barnekarusellen gjøres på 
internett.  Gå inn på www.nesoddenski.no.  
Deretter velger man menyen 
 ”Amta Onsdagsrenn -  Påmelding 2013” og 
følger anvisningene. 
 

Det vil være åpent for påmelding på internett 
frem til tirsdag kl. 18.00 dagen før rennene 
gjennom hele sesongen.  Videre vil det være 
mulighet for etteranmelding i NIF-huset på 
renndagen fra kl. 17.45 til 18.15, men da til en 
tilleggsavgift på kr. 100,-. 
 

Henting av startnummer kan gjøres i NIF-huset 
på Berger tirsdag 8. januar kl. 18.30 – 20.00.  
Alternativt kan startnummeret hentes på 
onsdager fra kl. 17.45 til 18.15.  Vi oppfordrer 
til å hente startnummeret på forhånd slik at vi 
kan unngå unødvendig mye kø første renndag. 
 

Startkontingent for sesongen er kr. 450,-  
som betales ved henting av startnummer.  For 
denne summen kan man delta på samtlige 
renn, bli registrert og få sitt navn oppført i 
Akershus Amtstidende etter deltakelse, samt 
motta premie på egen premiefest etter 
sesongens slutt uavhengig av hvor mange renn 
man har deltatt på. 
 

Éngangsdeltakelse 
Ønsker man å gå kun ett eller noen få renn, er 
det mulighet til å betale for ”dagspass”.  Dette 
koster kr. 75,- pr. gang, men man vil da IKKE 
være registrert med navn og få sitt navn 
oppført på deltakerlister.  Ei heller kunne delta 
på premiefest og få utdelt premie etter 
sesongens slutt.  Det gjøres for ordens skyld 
oppmerksom på at éngangspåmeldinger ikke 
vil komme til fradrag ved evt. senere 
påmelding til Barnekarusellen. 

Barnekarusellen 

http://www.nesoddenski.no/


Karusell-cup 
Poeng opparbeides etter hvert renn etter hvilken 
plassering man har fått.  Dette gjelder imidlertid 
ikke årsklassene 2003 og yngre hvor man ikke 
rangerer plasseringene. 
 

Klubbmesterskap 

Klubbmesterskap avholdes onsdag 6. februar hvor 
rennet også vil telle i den ordinære karusellen.  
Klubbmesterskapet vil for årsklassene 2002 og  
eldre bli arrangert som skiathlon hvor man går to 
runder, hvorav den første runden i klassisk stil og 
den andre i fristil.  Løypelengde og runder vil kunne 
avvike noe fra de ordinære rennene.  Følg derfor 
med på oppslag og/eller våre internettsider.  Det 
kåres ikke klubbmester for årsklassene 2003 og 
yngre.  Disse går sin vanlige runde i klassisk stil. 
 

Premiefest 
Etter sesongens slutt er alle som har deltatt i minst 
fire renn velkommen til sesongavslutning med  
premieutdeling. 
 

Premiefesten med angivelse av sted og tidspunkt 
vil bli annonsert på våre internettsider, men er 
planlagt å avholdes onsdag 20. mars. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Terminliste - Karusellrenn 
Renndato Stilart 
9. januar Klassisk 
16. januar Fristil 
23. januar Klassisk 
30. januar Fristil 
6. februar Skiathlon – Klubbmesterskap 
13. februar Fristil 
20. februar Vinterferie – ikke renn 
27. februar Klassisk 
6. mars Fristil 
                     Distanser 

Årsklasser Løypelengde 

8-10 år (2005-2003) 1,5 km 

11-12 år (2002-2001) 2,0 km 

13-14 år (2000-1999) 3,5 km 

15 år ++ (1998-1900) 3,5 + 2,0 km 

En liten orientering 
Ordinært karusellrenn vil være åpent for de 
som er født i 2005 og tidligere.  Rennene vil bli 
arrangert i klassisk stil og fristil annen hver 
gang, noe som kan bli endret dersom 
forholdene tilsier det.  Følg derfor med på våre 
internettsider www.nesoddenski.no før 
rennstart. 
 

Tidtaking / rangering 
Det er mulighet til å melde seg på i 
egne klasser uten tidtaking!   
 

Vi håper at dette kan inspirere også de som 
ikke er så opptatt av tider eller plasseringer til 
å delta. 
 

For de øvrige vil det være ordinær tidtaking 
hvor tidene blir offentliggjort.  Rangering vil bli 
foretatt for årsklassene 2002 og eldre. 
 

Påmelding 
Påmelding til de ordinære karusellrennene 
gjøres på internett.  Gå inn på 
www.nesoddenski.no.  Deretter velger man 
menyen ”Amta Onsdagsrenn -  Påmelding 
2013” og følger anvisningene. 

NB - Påse at riktig klasse blir valgt! 
 

Det vil være åpent for påmelding på internett 
fra torsdag uken før rennene frem til tirsdag 
kl. 18.00, dagen før rennene gjennom hele 
sesongen.  Videre vil det være mulighet for 
etteranmelding i NIF-huset på renndagen fra 
kl. 17.45 til 18.15, men da til dobbel 
startkontingent. 
 

Henting av startnummer kan gjøres i NIF-huset 
på Berger renndagen fra kl. 17.45 til 18.45. 
 

Startkontingent er kr. 75,- pr. renn som 
betales ved henting av startnummer. 
 

Start- og resultatlister 
Startlister vil bli lagt ut på våre internettsider 
før kl. 10.00 på renndagen. 
 

Resultatlister vil bli lagt ut straks etter 
rennene. 
 

Starttidspunkt 
Første renn er onsdag 9. januar, og første 

start vil være kl. 19.10 hver onsdag. 

Ordinære karusellrenn 

http://www.nesoddenski.no/
http://www.nesoddenski.no/


Kafé: 

Vi har som alltid åpen kafé i Idrettshuset hvor man kan treffe både nye og gamle skivenner etter rennet. 
Vi har dessverre ingen bankterminal.  Ta derfor med kontanter både til startkontingenter og kafé. 
 

Sekretariat: 

Ved spørsmål om rennet eller problemer med påmelding kan NIF-kontoret kontaktes på telefon 
66 91 74 77 mellom kl. 09.00 og 16.00.  Se også informasjon på Nesodden IF sine internettsider 
www.nesoddenif.no eller på Nesodden IF Skigruppa sine internettsider www.nesoddenski.no. 
 

Nesodden På Langs: 

Tur- og familierennet Nesodden På Langs vil i år bli arrangert søndag 3. mars 2013.  Hold av datoen! 
 

Skigruppa takker våre samarbeidspartnere som har bistått oss med å trykke og distribuere brosjyren.  

Velkommen til vinterens Amta Onsdagsrenn! 

Parkering: 

Ved Berger Idrettspark er det dessverre dårlig kapasitet hva antall parkeringsplasser angår.  
Når parkeringsplassen ved idretttsparken er full, må man benytte parkeringsplassen på 
Berger Skole.  Vi ber om at man ikke parkerer langs hovedveien eller på bussholdeplassene 
slik at vi unngår farlige trafikksituasjoner og/eller bøter. 

Din lokale sportsbutikk  
Vi støtter idretten på Nesodden  

http://www.nesoddenif.no
http://www.nesoddenski.no/

