
Løypa 

2018

Søndag 11. Mars

for 49 gang

http://hinnoylopet.com

For hele familien

For ytterligere info se vår hjemmeside!

Famileklasse fra Kilbotn  7 km kl 1030

Hinnøypilten i Sørvik 1 km kl 1200



Navn: Anita A. Andreassen 

Verv:   Leder Sørvikmark IL 

og rennleder Hinnøyløpet 

Sivilstatus: Gift med 3 barn 

Jeg vil takke alle sponsorer som har stilt opp for oss i år. Noen er ny men 

mange har vært med over mange år. Takk så masse. Dere gjør det mulig 

for oss å lage ett flott og sikkert renn. I år som tidligere år har vi fokus på 

sikkerhet i løypa og har leid inn Norsk Folkehjelp Harstad. Det er en be-

tryggende når en skal ta fatt på den nye jobben som rennleder. 

Ellers vil jeg takke alle som stiller opp som frivillig med sin tid og kunnskap 

når jeg kommer med nye idee`r . Tusen takk. Uten dere hadde det ikke 

blitt noe renn.  

Så til slutt vil jeg takk alle dere som deltagere. Tenk at noen har gått alle 

årene frem til nå!!! Det er helt RÅTT. Bare å ta av seg hatten for det. 

 

God tur   

Da er dagen kommet og jeg vil ønske alle sammen en flott dag. 



HINNØYLØPET RETTER EN STOR TAKK TIL DE 

SOM HAR JOBBET MED LØYPA  I ÅR. 

DE GJØR SOM VANLIG EN KJEMPEINNSATS. 

VI TAKKER SØRVIK SKOLE, KILKAM, FORSVA-

RET, OG HARSTAD KOMMUNE. 

VI TAKKER SAMTIDIG ALLE FRIVILLIGE SOM 



Start tider Hinnøyløpet 2018 

       * Junior Jenter/Gutter15-20 år 30 km kl: 11.30 

 

* Turrenn med tid 30 km kl: 11.30 

  

 * Trim/Fam uten tid fra Sørvik 30 km kl: 09.30 – 11.00 

  

 * Trim/Fam uten tid fra Storjorda (buss fra Sørvik kl: 10.00)  

     20 km kl: 10.30  

 * Trim/Fam fra Kilbotn 7 km kl: 10.30  

    (kan melde deg på ved start i Kilkam stadion 

 * Hinnøypilten Sørvik ca 1 km kl: 12.00 

    Påmelding i gymsal fra kl 10:00 

Hinnøyløpet for hele 

Familien 

Familieklassen fra Kilkam stadion start kl 10:30 

Hinnøypilten start kl 12:00 

 Skilek            

 Akebakke                

 Hesteridning fra kl 13:00 

 Kafesalg inne og ute 

Adresse for dagen er Sørvik Skole 

Ta med flagg og godt humør :)  



Hinnøypilten 

Start kl. 12:00 Sørvik Skole 

Påmelding inne på skolen fra kl. 10 

 Er ett løp for de aller minste barna. Løypa er tilrettelagt slik at en 

unngår bratt terreng slik at ungene i stor grad skal klare å gå selv. Det 

er mulig å gå sammen med ungene på siden eller i sporet på ski. 

Det vil selvfølgelig være premiering til alle som går. I tillegg har vi to  



Alven Frisør AS 

TLF: 77087410 

Coopsentret, Evenskjer 

Hurtigmat—Kiosk—Dekkverksted—Vaskehall—Softis 

Tlf: 770 76242 

Epost:  

sorvikbensin@outlook.com 



15. Premieutdeling 

Utdeling av årsmedaljer finner sted i målområdet umiddelbart 

etter målpassering. Den enkelte løper er selv ansvarlig for å ta 

kontakt med utleveringspersonell i SØRVIK. Uavhentede me-

daljer ettersendes ikke. 

Utdeling av statuetter, plaketter og individuell premieutdeling 

for TURRENNKLASSENE er på Sørvik skole 1 time etter at 

siste deltaker i disse klassene har passert i mål. (Ca. kl. 14:30) 

Utdeling av statuetter / plaketter for deltakere i TRIM/FAM 

KLASSENE fortsetter til SISTE deltaker er i mål. Lagpremier 

ettersendes. 

ARRANGØREN henstiller til alle vinnere av premier og sta-

tuetter om å møte opp på premieutdelingen. Premier som ikke 

er avhentet i løpet av renndaget, tilfaller arrangøren. 

16. Jurysammensetning 

Rennleder : Anita Aspenes Andreassen 

TD: Mor ten Ursin 

Rennsekretær: Maylen Kristensen 

Løypesjef: Rolf Arne Pettersen  

Lagleder: Utpekes ved behov 

18. Protestfrister 

Fristen for protest som løperen vil ha avgjort innen premieut-

7 km fra Kilkam anlegget  

Start kl 10:30 fra Kilkam stadion  

Påmelding kan skje på nett frem til løpsdagen kl 08:00 eller 

ved oppmøte på Kilkam stadion fra kl 10:00. 

Løypa er fin for familier som ønsker seg en litt lengre tur med 

samtidig ikke er for krevende. 

Premiering til alle som går. 



20 km fra Storjorda 

Til Sørvik skole 

Denne løypa går i ett flott tur terreng, lett kupert.  

Oppmøte på Storjorda eller ved Sørvik Skole. Det 

går buss fra skolen til Storjorda kl 10:00  

Løpet starter kl 10:30. 

Det finnes to saftstasjoner. Sørlia og ved målgang. 

Se reglement for premiering   

11. Pakning 

Pakning er ikke obligatorisk i turrenn- og trimklassene. 

Pakning skal bæres etter den enkeltes ønske. Siden dette er et 

turrenn som går over lang tid anbefaler arrangøren at det tas 

med nødvendig utstyr for å klare turen. 

 

12. Startnummer 

Deltakerne er pliktig til å sørge for at startnummeret er synlig. 

Dette er meget viktig for at meldeposter og tidtakere skal kun-

ne se nummeret til enhver tid. Ved ikke synlig nummer ved 

målpassering kan du bli uten tid i løpet eller risikere å bli dis-

ket. Det er forbudt å starte på en annens nummer. 

 

13. Klasseinndeling 

Alder følger NSF´s oppsett for klasseinndeling i turrenn for se-

songen 2017-2018. Vedtatt av skistyret. 

 

14. Premier, merker, medaljer, statuetter og plaketter 



7. Dusjing / Skifting av tøy 

Etter løpet står dusjer på Sørvik skole til disposisjon. 

 

8. Regler om stilart 

Løpet arrangeres i klassisk stil.ALL FORM FOR SKØYTING ER 

DERFOR FORBUDT. 

Arrangøren har kontrollører i løypa. Brudd på denne bestemmel-

sen fører til reaksjoner fra juryen. 

 

9. Bruk av spor 

For å unngå unødig ”jaging” fra spor til spor av løpere som ønsker 

å gjennomføre sitt eget løp – fastsettes at det i HØYRE SPOR  

IKKE SKAL ROPES ”LØYPE”. Løpere som ønsker å passere 

forangående løper SKAL foreta dette i VENSTRE SPOR. Brudd 

på denne bestemmelse kan føre til diskvalifisering. 

 

10. Ski / antrekk 

NSF’s rennreglement om at det ikke er tillatt å bytte mer enn EN 



30 km uten tid 

Start og målgang er ved Sørvik Skole 

Trim uten tid har start fra 09:30 til kl 11:00 

Det finnes tre saft stasjoner.  

Storjorda, Sørlia og ved målgang 

Se reglement for premiering :)  

4. Sperretider 

I samsvar med NSF’s rennreglement fastsettes følgende SPERRE-

TIDER (Tidspunkt da oppgitt sted må være passert): 

Kl: 12.30: Drikkestasjon 1 (ca. 8km) Toppen av Storbakkan 

Kl: 14.00: Drikkestasjon 2 (17km) Sørlia 

Kl: 15.00: Alle deltakerne må ha passert mål i SØRVIK 

NB: Den som bryter løpet har plikt til å melde fra til arrangøren 

omgående. 

5. Drikkestasjoner 

Det er 3 drikkestasjoner: 

1 på toppen av Storbakkan 

1 i Sørlia 

1 ved innkomst 

Det anbefales at drikke også medtas av den enkelte 



3. Påmelding 

 

For informasjon om påmelding  

Påmeldingen er bindende. START NR hentes ved start mellom kl 

0800 -1100. 

 

Hvis løpet blir avlyst mer enn 7 dager før løpet, refunderes 

100% av startkontingenten. 

Ved avlysning mindre enn 7 dager før løpet refunderes 50 % av 

startkontingenten. 

Ved avlysning etter at rennet er startet refunderes ingen ting. 

Ved sykdom etc. refunderes ingenting. 

 

3.1. Starttider 

Junior Jenter/Gutter15-20 år 30 km kl: 11.30 

Harstad Osteopati AS  

77 07 20 00  

30 km med tid 

Start og målgang ved Sørvik Skole. 

Start er kl. 11:30 

Det finnes tre saft stasjoner. Storjorda, Sørlia og ved 

målgang 

Se reglement for premiering   

Premiering 1/3 for hver klasse.  

(Vinner i klassen 300 kr, 200kr og 100 kr) 

Alle pengepremier er personlig å må hentes under 

premieutdelingen. Det vil ikke være anledning å 

hente for andre. Alle premier som ikke blir hentet på 

premieutdelingen vil tilfalle klubben. Det vil ikke bli 

delt ut andre blanketter annet en for antall renn  

gjen- nomført. 

https://www.gulesider.no/f/harstad-osteopati-as:85141745


Tlf: +47 77 00 08 00  

Sjøgaten 11, 9400 Harstad  

Premier til årets løp leveres av Bestepremien 

1. Hinnøyløpet følger NSF’s reglement for turrenn som overordnet 

reglement 

 

2. Startkontingenter 

Startkontingenten inkluderer avgift til Troms skikrets, premier etc. 

Lisens kommer i tillegg for de som ikke har løst sesonglisens til NSF. 

 

Engangslisens: 

Engangslisensen er for løpere som ikke har sesonglisens. Den kjøpes 

for ett arrangement av gangen, og gjelder kun under det aktuelle  

arrangement. 

Engangslisensen er priset likt for alle skigrener. 

Forsikringsdekningen tilsvarer nesten grunnforsikringen for sesongli-

sensen.  

Husk kvittering for evt. betalt lisens må vises ved henting av start-

nummer. 

 

Henting av startnr: Sørvik skole, gymsal fra kl: 08.00 renndagen. 

 

Deltakere over 70 år er ikke med i lisensordningen til NSF. Arrangø-

ren går ut fra at nevnte deltakerne selv eventuelt ordner seg med for-

sikring. 

Det er også i år differensierte påmeldingsfrister i turrennklassene. For 

informasjon om pris og påmeldingsfrister.  

Rennreglement 

tel:+4777000800

