
Swecosprinten 2020 
Gløshaugen Trondheim 

 
 
 
 

NTNUI i samarbeid med Sweco inviterer til rulleskisprint med stilart klassisk på 
NTNU campus Gløshaugen onsdag 26.08.2020.  

All informasjon vil også bli å finne på hjemmesiden www.swecosprinten.no  

Klasser 

Kvinner senior 
Menn senior 
(juniorer kan også delta, men må da stille i seniorklassen) 

Tidsskjema onsdag 26. August: 

10:00  Rennkontor åpner 
10:15-11:30 Startnummerutdeling 
11:45 Start prolog 
12:20 Kvartfinale 
13:25 Semifinale 
14:00 Finale kvinner 
14:08 Finale herrer 
14:15 Premieutdeling 
(Kan forekomme endringer) 

Regler:  

Prolog: 1 runde av ca. 650 meter. 30 beste går videre til kvartfinale. Ved færre 
enn 25 påmeldte vil det bli benyttet annet heatoppsett.  

Heat: 2 runder av ca. 650 meter.  

Det vil bli 4 stk i heatene, heatoppsett kommer.  

Hjelm: Påbudt! Løpere uten vil bli diskvalifisert. 

Rennkontor/sekretariat 
Ved start/mål fra klokka 10:00 

http://www.swecosprinten.no/


Startkontigent 
100,- per løper 
Betales ved henting av startnummer med vipps. 

Rulleski 
Arrangør stiller med nye rulleski fra Swenor, som blir brukt under 
konkurransen. Disse deles ut på start. Løperne må ha med egne ski til 
oppvarming. 

Skiforsikring 
Det er den enkelte løpers ansvar å sørge for at den har forsikring i orden. 

Premieutdeling 
Informasjon om dette kommer.  

Premiering 
1. Plass damer/herrer: Gavekort på Hank sport til verdi av 2000 kr 
2. Plass damer/herrer: Gavekort på Hank sport til verdi av 1000 kr 
3. Plass damer/herrer: Gavekort på Hank sport til verdi av 500 kr 
+ Gode uttrekkspremier fra Hank sport! 

Parkering 
Vi kan dessverre ikke stille med gratis parkeringsplasser rundt campus, så de 
som har behov for parkering må ordne det selv.  

Påmelding 
Innen 25.08.2020 klokka 23.59 på www.minidrett.no. 

Det vil ikke bli mulighet til etteranmelding på løpsdagen.  

Smittevern 
Arrangementet vil bli gjennomført innenfor myndighetenes smittevern regler.  

Vi oppfordrer til at regelen om 1 meters avstand til andre overholdes og at 
man ikke møter opp på arrangementet dersom man har symptomer, er syk 
eller er i karantene.  

Utover dette vil det bli gjort nødvendige tiltak på arena for å sikre en trygg 
gjennomføring av arrangementet.  

Arrangementet kan avlyses dersom lokal smitteutbredelse oppstår.  

Rennleder  
Matias Sølvsberg Noren, 48055947, matias.noren@ntnui.no 

http://www.minidrett.no/
mailto:matias.noren@ntnui.no


 

Løypekart: 

 


