
Oppdatert 02.03.2020 

Dalgårdstafetten 2020 (8 – 16 år) 

Onsdag 25. mars 2020 kl. 18:00 (Nilsbyen), 42. gang  

 

Klasser / distanser: G/J 8 - 10 år: 1 km, G/J 11 - 12 år: 2 km, G/J 13 - 16 år: 3 km  

Stilart: Fristil alle etapper, 3 etapper pr. lag 

Påmelding: Påmeldingsfrist er mandag 23. mars 2019 kl. 23:59 i Sportsadmin med online 

betaling (gjøres av påmeldingsansvarlige i klubbene, ikke løperen selv). Absolutt 

siste frist for etteranmelding av lag er tirsdag 24. mars kl. 20:00. 

Etteranmelding og korrigering av lagoppstillinger kan gjøres frem til denne 

fristen på mail til torgeira71@gmail.com eller tlf. 993 89 829.  

Startkontingent: 8-16 år: kr. 390,- (3 x kr. 130,-). Krav om startkontingent gjøres ved påmelding i 

Sportsadmin. Dobbel startkontingent ved etteranmelding etter 

påmeldingsfristen (gjelder ikke 12 år og yngre). 

Starttidspunkter: Tidspunkt for klassene og detaljerte startlister vil bli annonsert på hjemmesiden 

vår.  

Skilisens: Alle som deltar i skirenn og har fylt 13 år ha skilisens. Engangslisens kan løses på 

renndagen dersom løperen ikke har årslisens (kr. 60,- for 13 – 25 år). Du kan også 

betale på appen Min Ski. 

Startnummer/brikker: Det vil ikke bli brukt Emit tidtakerbrikker. Startnummer hentes lag/klubbvis på 

rennkontoret som er åpent fra kl. 16:45. Ikke innlevert startnummer etter stafetten 

faktureres med kr. 300,-.  

Rennkontor: Dette er åpent fra kl. 16:45 renndagen i tidtakerbygg på skistadion. 

Parkering: Parkering på p-plasser i Nilsbyen-området kr. 50,-. Kan betales kontant eller på 

VIPPS (Vippsnummer 17158 eller søk på «Byåsen Langrenn») 

Garderober/Kafe: Det er garderober i sokkelen og kafeteria i hovedetasjen på «skytterhuset». Vi 

har betalingsterminal for kort og VIPPS (Vippsnummer 17158 eller søk på 

«Byåsen Langrenn»). 

Premieutdeling: Dette vil skje umiddelbart etter at hver klasse har fullført. Full premiering. 

Tidsplan legges ut på hjemmesiden vår.  Uavhentede premier ettersendes ikke. 

Annet: All info blir lagt ut på vår hjemmeside under fanen ”Våre skirenn” – 

«Dalgårdstafetten 25. mars 2020»). Her finner dere startlister, resultatlister, 

løype- og stadionkart, parkeringskart, tidsplan for premieutdelinger og annen 

informasjon.  

Rennleder:   Egil Aune (mob. 99530019 / egil.aune68@gmail..com) 

 

Dalgårdstafetten er et fluorfritt arrangement! 

  

Byåsen IL inviterer til 

Haukvatnet friluftsanlegg, Nilsbyen  
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