
 

      

 

GÅSBURENNET 27. DESEMBER 2022 

Vang Skiløperforening ønsker velkommen til Gåsburennet på Gåsbu langrennssenter. Dette er 3. 
renn i TdH (Tour de Hedmarken). 

Løypetraseene for årets utgave er rød klassisk løype, og forholdvis 3, 2 og 1 km traseene. For 
senior blir klassisk del gjennomført i rød løype, og skøyte del i blå 5 km traseen. Løypekart på 
vangski.no.  
 

KLASSER/LØYPER: Jenter/gutter   8-9-10 år 1,2 km  1 km rød løype 
    Jenter/gutter   11 -12 år 2 km  2 km rød løype 
    Jenter/gutter   13 -14 år 3 km  3 km rød løype 
    Jenter/gutter   15 -16 år 5 km  3+2 km rød løype 
    Jenter    17 - 18 år 5 km  3+2 km rød løype 
    Gutter   17 - 18 år 10 km  3x3 km rød løype 
    Jenter   19 - 20 år  5 km  3+2 km rød løype 
    Gutter   19 – 20 år 10 km   3x3 km rød løype 
    FH stående     1,2 km  1 km rød løype 
     

Damer senior  5 + 5 km skiathlon  3+2 km rød og 5 km blå 
    Herrer senior  10 + 10 km skiathlon  3x3 km rød og 2x5 km blå 
 
     

START:  Første start Kl.09.30 med senior herrer 10+ 10 km skiathlon, deretter  
   damer senior 5 + 5 km skiathlon, så øvrige klasser.  
 

STILART:  Damer / herrer senior skiathlon (skibytte)   
Øvrige klasser klassisk stil – enkeltstart med 15 sek intervall. 

 

PÅMELDING:  Online påmelding via NSF’s terminliste: 
http://www.skiforbundet.no innen 24. desember  kl. 23.59. 

 
Etteranmelding inntil kl. 10:00 (09:00 Senior) renndagen mot tillegg i 
startkontingenten etter NFS`s satser 

 
NSF’s obligatoriske skiforsikring må være betalt for løpere som har  
fylt 13 år. 

 

KONTAKTPERSONER:  
Påmelding: 
 Marte Nordli tlf. 975 02 506, epost: marnor93@hotmail.com 
    
Rennleder: 
Ludvig Leopold Baksjøberget, tlf. 916 74 431, epost: Ludvigleopold@gmail.com 
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STARTKONTIGENT: Gutter/jenter t.o.m 16 år kr. 130,- 
    Gutter/jenter 17-20 år  kr. 150,- 
    Senior    kr. 170,- 
     
    Startkontigent(er) SKAL betales før start! 
 
 
PREMIERING: 100 % premiering i klassene 8-16 år. 

Øvrige klasser: 1/3 av antall påmeldte deltakere 
 
 
PARKERING: Ved innkjøring til Gåsbu er det automatisk bom som vil belaste kjøretøyets 

kjennemerke med 80kr. Dette må betales innen 48t på youpark.no for å unngå 
fakturagebyr.  

 
 

Følg med på www.vangski.no og facebook-siden til Tour de 
Hedmarken og VSF for oppdatert informasjon.  
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