
KIWI Hoslerennet 2022 

Fossum IF skistadion søndag 13. februar kl. 10:00 

 

Kiwi Hoslerennet er et tradisjonsrikt skirenn som startet på Sauejordet ved Hosle tidlig på 80-tallet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted:   Fossum IF skistadion, Ankerveien 245, 1359 Eiksmarka. 

Klasser:   Gutter/Jenter 7-8 år: 1 km klassisk stil 

   Gutter/Jenter 9-12 år: 2 km klassisk stil 1) 

Gutter/Jenter 13-14 år: 3 km klassisk stil  

Gutter/Jenter 15-16 år: 5 km klassisk stil  

1) Klasse 12 år går 2 km. Distansen som står i terminlista er ikke riktig.  

Rennkontor:  Samme sted som utdeling av startnummer. 

Startnummer:  Startnummer deles ut ved ankomst til skistadion. Parker på jordet og gå inn på 

skistadion mellom kunstgresset og det røde bygget. Startnummer deles ut på 

høyre side med en gang man kommer inn på stadion. 

Startkontingent: Kr 130 kroner faktureres klubbene i etterkant. 

Elektronisk tidtaking:  Alle løpere får utdelt startnumre med integrerte engangsmålebrikker. Disse deles 

ut ved ankomst til stadion.  

Lisens: NSFs obligatoriske skiforsikring må være betalt for løpere som har fylt 13 år. 

Engangslisens kan kjøpes i sekretariatet. 



Etteranmelding: Ingen etteranmelding.  

Parkering: KIWI Hoslerennet benytter jordet rett ved skiarenaen til parkering. Følg 

parkeringsvaktenes anvisninger.  

Parkeringsavgift kr. 100,-. Bruk Vipps 500417 «ØHIL Langrenn Parkering». Det 

oppfordres til å betale parkering før dere ankommer. Kvittering vises 

parkeringsvakt. Parkeringsavgift må også betales selv om man har Fossums 

parkeringsoblat.  

Renninfo:   Følg med her og Kiwi Hoslerennet på Facebook for oppdatert informasjon om 

rennet og smøretips. 

   Teknisk delegert: Olav Tungesvik  Rennleder: Benedicte Coward Søia 

Premiering:  Det blir premieutdeling rett etter målgang. Deltakerpremier hentes av løperne i 

målområdet. Premieutdeling for de tre beste i årgangen 12, 13, 14 og 15 år vil 

foregå i målområdet ca ti minutter etter siste målgang i den aktuelle klassen. 

8-11 år: Lik premiering for alle deltagere. 

12-16 år: Egen premie til nr 1-3, lik premie til øvrige deltagere. 

Vi trekker også ut en heldig skiløper i hver årgang som får en ekstra premie av 

ØHIL Langrenn. 

Cafè:  Det blir en enklere utendørs servering på skistadion. Det vil kun bli mulig å betale 

med Vipps 82771 «Øhil Langrenn». 

Arenatilbud: Det blir mulighet for å få smøretips og smørehjelp i vår smørebod.  

Det er toaletter i klubbhuset, men det vil ikke være tilgang til garderober. 

Startlister: Første start er 10:15. Det oppfordres til å ikke ankomme stadion mer enn en time 

før løperen skal starte. Deltakerne må være i startområdet senest 10 minutter 

før de skal starte.  

Startlister ligger her: Kiwi Hoslerennet 2022 (eqtiming.com)  og på Kiwi 

Hoslerennet på Facebook 

Resultater: Resultatlister vil bli publisert her Kiwi Hoslerennet 2022 (eqtiming.com) 

Førstehjelp:  Kontakt rennkontor eller rennlege Marte Sæther tlf 408 73 849.  

Smittevern:  Husk å holde 1 meter avstand (unntak for løpere i konkurranse). 

   Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer. 

   Lytt til funksjonærene, de er der for å sikre rennet. 

Avlysning: Arrangør kan innkreve inntil 50% av startkontingenten ved avlysning av renn før 

renndagen til dekning av påløpte utgifter, ref NSFs reglement 214.2.4.  

Kontaktinfo:  Trond Gärtner trond.gartner@gmail.com 994 73 907 

   Benedicte Coward Søia benedicte_coward@hotmail.com 993 55 013 

 

https://www.facebook.com/events/309756940968222/?active_tab=discussion
https://live.eqtiming.com/60218#contestants
https://www.facebook.com/events/309756940968222/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/309756940968222/?active_tab=discussion
https://live.eqtiming.com/60218#dashboard
mailto:trond.gartner@gmail.com
mailto:benedicte_coward@hotmail.com


Arenakart:   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Løypekart: 

Løypekart for 1, 2, 3 og 5 km løypen:

 

De som går 5 km går først 3 kilometeren og så 2 kilometeren. 

Vi tar forbehold om at løypene kan avvike noe fra denne beskrivelsen på grunn av vær/snøforhold. 

 

Detalj 1 km løypa: 

 

 



Detalj Stjernekrysset – her deler 2 og 3 km løypa seg: 

 

 

Tusen takk til våre sponsorer KIWI Hosle og Bull Ski og Kajakk 

 

 


