
 
 
 
Invitasjon til Hemsedal Rulleskifestival 
15 – 17 Juli 2016 
 
Hemsedal Rulleski har den glede av å invitere til denne nyetablerte 
rulleskikonkurransen i Hemsedal. Dette vil bli en uhøytidelig åpning av 
rulleskiløypa, som blir klargjort like inntil den første konkurransen. Det vil være 
muligheter for å prøve ut rulleski og laserskiskyting  under hele arrangementet. 
 

Program 

 
Fredag 15.Juli 

Sprint 1,8km skøyting (Prolog + heat). 
Vi må se an antallet her, mulighet for å kjøre en lang prolog  

alla 4,2km (1 runde) med tilhørende bonussekunder hvis vi blir få.) 
16:30 – 17:15: Startnummer og test-ski kan hentes. 

17:30: Første start i prologen. 15 sekunders intervallstart. 
Premieutdeling rett etter finalene/lange prologen 

Sted: Vestsiden av rulleskiløypa (se løypekart). 
 
 

Lørdag 16.Juli 
Turrenn 30km Klassisk. 

10:00 - 11:00: Startnummer og test-ski kan hentes. 
11:15: Start herrer og kvinner (Junior og Senior). 

Premieutdeling når alle er kommet i mål i hver sin klasse. 
Sted: Start i rulleskiløypa og målgang på Gravset (se løypekart) 

 
 

Søndag 17.Juli 
Jaktstart 8/12km. (Kvinner 2x4,2. Herrer 3x4,2) 

10:00 – 11:00: Startnummer og test-ski kan hentes 
11:15: Start kvinner (Alle kvinner) 

12:00: Start menn (Alle menn) 
Ca. 13:15 Premieutdeling kvinner og menn, etappe-og sammenlagt. 

Sted: Vestsiden av rulleskiløypa (se løypekart) 



 
	  
	  
	  
 
 
Regler/retningslinjer 
 
Konkurransen er sammenlagtbasert, det vil si at hver enkelt løper tar med seg 
tiden de får i hver konkurranse. For å kunne være med å kjempe om 
sammenlagtseieren må man delta på alle konkurransene, men vi åpner selvsagt for 
at man bare deltar på enkeltrenn.  
 
Man kan ta med seg såkalte bonussekunder på både sprinten og lang-løpet, disse 
vil da eventuelt bli fratrukket fra sammenlagttiden. Bonussekunder for Sprint: fra 1 
plass og ned til 30.plass: 60, 56, 52, 48, 44, 40, 36, 33, 30, 27, 24, 22, 20, 18, 16, 15, 
14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonussekunder for langløp: 1.plass:  
15 sekunder. 2.plass: 10 sekunder. 3.plass: 5 sekunder. 
 
Det er en såkalt «wave start» på jaktstarten. Det blir fellesstart for de lengst bak i 
sammendraget. Tiden man har oppbygget seg gjelder fortsatt. Løpere som ikke 
har deltatt på begge foregående konkurransene vil starte i «wave starten». 
Startlister vil bli lagt ut dagen før rennstart. 
Arrangøren stiller med test-ski som skal benyttes (dette for å få en mest mulig 
rettferdig konkurranse p.g.a. ulik rull på ulikt merke). Standardhjul (2er).  
Ta uansett med egne rulleski med 2’er hjul (evt. noe tregere, raskere er ikke lov) 
Egen hjelm, startnummer, arrangørski og muligens brikke (ta med) er påbudt å 
bruke under konkurransene.  
 
På langløpet (!) så vil det være to drikkestasjoner. En etter ca. 18 km, og en etter 
ca. 23. Ved stav-og piggbrudd så vil det være mulighet for skifte, når det blir en 
stavpost på moped/sykkel rett bak feltet. Vi anbefaler å feste en/to ekstrapigg(er) 
på skia med sportsteip, det vil være veldig lurt og er en kjapp løsning. 
 
Start og mål er på to forskjellige plasser, så vi fyller dermed opp x antall biler slik 
at deltakerne kan frakte med seg det de måtte ønske opp til mål. «Gravsetstugu» 
som ligger ca. 50 m unna målområdet holder åpent under hele rennet, samt før og 
etter. Her er det meningen at løperne og alle som måtte ønske det skal trekke inn 
og nyte gode vafler og lignende. Det vil altså være servering og premieutdeling 
inne på Gravsetstugu. Premieutdeling og litt enkel servering vil på de andre 
konkurransene foregå i rulleskiløypa. 
 
 



 
 
 
 
 
Løypeprofiler/Løypekart 
Gå inn på www.hemsedalrulleski.no her finner du løypeprofiler /kart m.m.  
Her ser du også hvor start/målområdet er slik at du finner lett fram.  
 
 
Premiering 
Topp 3 i hvert kjønn vil bli premiert, både for hver etappe og i sammenlagt.  
Premiene er idrettsstipender fra Sparebank 1 (1 premie på 1000 kroner), og en 
rekke gaver fra Totten sport og turistkontoret.  
Det blir også mulighet for å vinne uttrekkspremier. 
 
 
Dusj/Garderobe/Toalett 
Det vil bli mulighet for å dusje i «Trøimshallen» med beliggenheten like utenfor 
sentrum. Toaletter finnes like ved parkeringsplassen i rulleskiløypa.  
 
 
Påmelding  
https://wp.nif.no/PageTerminDetail.aspx?LinkId=304368 (Arrangementet på NSF) 
Påmeldingsfrist på Minidrett.no innen 13 Juli kl.23:59 
Vi ser helst at folk melder seg på innen denne fristen, men det vil også være mulig 
å etteranmelde seg.   
 
 
Spørsmål 
Lurer du på noe om arrangementet?  
Ta gjerne kontakt gjennom mail eller telefon (trym.hf@hotmail.com, 95524535) 
 
 
 
Velkommen til en fartsfylt helg i Hemsedal! 
 
	  


