
 

  - Idrettsglede for alle -  Velkommen til Kleivarennet og finalen i 

Sparebank1-cup Buskerud 2023 

Finalen i Sparebank1 -cup 2023 er like rundt hjørnet og her finner du 

informasjon om årets finale i Sparebank1 -cupen som er klassisk sprint 

lørdag 11. mars på Kleivstua. 

 

 

 

 

Vi nærmer oss den store finalen i Sparebank1-cupen i Buskerud. IL Holeværingen ønsker 

velkommen til vår nye skistue og arena med flotte løyper og trase på Kleivstua på Krokskogen.  

Lørdag 11. mars kl. 11:00 

1 km klassisk individuell start for klasse 8-10 år 

Sprintrenn, klassisk for klasse 11-12 år, 13-14 år, 15-16 år, junior og senior 

Link til påmelding: https://minidrett.nif.no/Event/Index/370544#370544-011  

Kun åpnet for påmelding for løpere i Buskerud Skikrets 

 

 

https://minidrett.nif.no/Event/Index/370544#370544-011


 

  - Idrettsglede for alle -  
Informasjon om arrangementet 

Arena: IL Holeværingens skistadion på Kleiva, Krokskogen i Hole 

Adresse: Dronningveien 500, 3531 Krokkleiva («Kleivstua utfartsparkering») 

 

Adkomst: Merket fra E16 ved Sundvollen 

 

Parkering: Parkering på anviste plasser, avgift kr. 100,- inkl. Bomavgift for Dronningveien. Vi 

anmoder om samkjøring så langt det lar seg gjøre pga. begrenset antall parkeringsplasser. 

Startkontingent: 

Jenter / Gutter inntil 16 år. Kr. 130,- 

Jenter / Gutter 17 – 20 år. Kr. 150.- 

Senior. Kr. 170.- 

 

For løpere 8-10 år er det ingen kostnader med brikkeleie. 

For løpere 11-16 år påløper brikkeleie (kr. 70.- pr. renn) dersom ikke brikkenummer oppgis i 

påmeldingen. 

Brikkeleie for 17 år og eldre er kr. 100.- pr. renn 

Startkontingent betales på forskudd. 

Premiering: 

Full premiering i alle klasser.  

Premieutdeling vil finne sted etter hvert som resultatene foreligger, + protestfrist. 

For å begrense opphold på stadion, vil protestfristen være kortere enn gjeldende reglement 

tilsier, siden det er målpasseringen som blir grunnlag for rekkefølgen. 

I klassene 8-10 år er det premieutdeling ved målgang i individuelle renn. 

Øvrige tidspunkt for premieutdeling vil annonseres av speaker.  

Garderober: 

Det er garderober og dusjmuligheteri Skistua. 

Påmelding: 

Benytt Online påmelding via terminlisten. 

 

Påmelding skal være arrangøren i hende 8. mars 2023, det blir ikke mulighet for etteranmelding. 

  



 

  - Idrettsglede for alle -  
 

Tidsskjema 

Første start er 11:00 for klassene 8-10 år som går 1 km individuell start, prolog for 11 år og 

eldre fortløpende etter 8-10 år har startet. 

Finale-heat for klassene 11-senior starter ca. kl. 1230, alle deltagere går minst et finale-heat. 

Arena er åpen fra kl. 09:00 og uteservering med grilling og kaker starter kl. 10:00. 

 

Oversiktskart, arenakart og løypekart. 

Se nederst i dokumentet. 

Klasseinndeling 

 

Jenter / Gutter – 8-10 år - 1 km 

Jenter / Gutter - 13 – 14 år 1 km 

Jenter / Gutter - 15 – 16 år 1 km 

Kvinner - 17 – 18 år 1 km 

Kvinner - 19 – 20 år – 1 km 

Kvinner - senior – 1 km 

Menn - 17 – 18 år - 1 km 

Menn - 19 – 20 år - 1 km 

M senior – 1 km 

Det er vanlig klasseinndeling for hvert årstrinn i henhold til Norges Skiforbunds reglement.  

Stakefrie soner: 

Det legges opp til stakefrie soner (diagonalsoner). Disse vil bli merket i terrenget og vises på 

løypekart på oppslagstavle. 

Stavlengder: 

Gjeldende rennreglement tilsier at lengde på staver i klassisk, ikke skal overstige 83% av 

kroppshøyde (inkl. skistøvler). Stavlengde måles fra pigg til innfesting av håndstropp. 

  



 

  - Idrettsglede for alle -  
Kleiva skistadion/Holeværingen 

Oversiktskart Kleivarennet - Klassisk sprint/SpareBank1-cup 
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  - Idrettsglede for alle -  
Kleiva skistadion/Holeværingen 

Arenakart - Kleivarennet - Klassisk sprint/SpareBank1-cup 
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  - Idrettsglede for alle -  
Kleiva skistadion/Holeværingen 

Løypekart - Kleivarennet - Klassisk sprint/SpareBank1-cup 

 

Blå:   Sprint 950 m 
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