
 
Uglarennet 2010 – det 78. Uglarenn !

St-cup nr. 2

Rennet er for klassene 13 år til senior
(Lille Uglarennet for 8-12 år arrangeres søndag 17. januar, kfr. egen innbydelse)

Lørdag 16. januar 2010
Første start kl 12.00 

Sted : Haukvatnet friluftsanlegg, Nilsbyen, Trondheim

KLASSER / DISTANSER: Herrer senior 15 km
G19/20 15 km 
G17 og G18 10 km 
Damer senior, J19/20 10 km
J17 og J18 10 km
G15,G16,J15 og J16  5 km
G13,G14,J13 og J14  3 km 

STILART: Klassisk 

RENNLEDER: Egil Aune

TD: Gunnar Smiseth

PÅMELDING: Påmelding via www.MinIdrett.no

eller til E-post:  mail@billangrenn.no
Frist: 13. januar kl. 23:59

INFO: All info blir lagt ut på vår hjemmeside www.billangrenn.no og en egen 
«blogg» med adresse http://uglarennet.blogspot.com/ 

TIDTAKERBRIKKER Under årets Uglarenn vil det bli brukt Emit tidtakerbrikker for alle 
klasser. Husk derfor å ta med egen brikke. Alle må sjekke om brikkenr 
kommer frem på startliste og evt. melde inn manglende nr. 

De som ikke har brikke kan leie brikke av arrangør mot et gebyr på kr 30.-. 
Ikke innleverte leiebrikker vil bli fakturert med kr. 600,- 

Byåsen IL inviterer tilBB

Haukvatnet friluftsanlegg, Nilsbyen 

Haukvatnet friluftsanlegg, Nilsbyen 

http://uglarennet.blogspot.com/
http://www.billangrenn.no/
mailto:mail@billangrenn.no


SEEDING/TREKNING Det er ingen seeding av de beste løperne. Påmeldingslister legges ut på 
arrangementets hjemmeside for kontroll. Frist for tilbakemelding om evt. 
feil, meldes til mail@billangrenn.no innen torsdag 14.1.2010 kl. 16:00. 
Trekning foretas torsdag kveld.

SKIFORSKRING Løpere som er fylt 13 år skal ha gyldig skilisens (forsikring). 
Løper/foresatte er selv ansvarlig for at dette er i orden. 

STARTKONT: 13-16 år kr 90,- / 17-20 år (junior) kr. 105,- /  Senior kr. 120,-

Startkontingent etterfaktureres klubbene eller kan betales til konto 
6401.05.85994. Dobbel startkontigent ved etteranmelding.

ANNET : Garderober i Nilsbyen.  Parkering kr 50.  Kafe og grill.

Premiering i henhold til NSFs reglement.

Premieutdeling på stadion fortløpende etter som resultatene foreligger. 

VELKOMMEN TIL SKIRENN PÅ BYÅSEN !!

mailto:mail@billangrenn.no

