
 

 

 

 

 

Innbydelse:  
Finnmarksmesterskapet Ski 2022  

Kirkenes 21. - 23. januar 
 
På vegne av Finnmark Skikrets ønsker Sandnes Idrettslag og Sør-Varanger kommune 
velkommen til Finnmarksmesterskapet på ski 2022.  
 
Mesterskapet skal gjennomføres i Sandnes Idrettspark, med base rundt skisportens nye 
storstue i Sør-Varanger; Sandnes Idrettshus.  

 
Sandnes Idrettspark, lørdag 13. mars 2021 

 
Etter fjorårets mange avlyste renn, er det gledelig å kunne invitere til Finnmarksmesterskapet 
på ski i Sør-Varanger igjen. Nå strammes reglene for sosial omgang inn og vi vet lite om 
hvilke regler som gjelder om en måned, men vi ønsker å kunne gjennomføre et tilnærmet 
normalt mesterskap den 21. – 23. januar. 
 
Vi jobber ut ifra en normalsituasjon, og så får vi gjøre de nødvendige tiltak når mesterskapet 
nærmer seg dersom smittesituasjonen krever det. Sandnes IL holder tett dialog med 
smittevernlege i Sør-Varanger kommune om praktisk gjennomføring av arrangementet, og 
har fullt søkelys på at det skal være trygt for alle å delta på Finnmarksmesterskapet.   
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Hold deg oppdater om Finnmarksmesterskapet 2022 
 

 
facebook.com/sandnesil 

 
http://sandnesil.no 

 
Distanser FM 2021 
 
Klasse Lørdag 11.00:  

KM sprint, fristil 
Prolog og finaler 

Søndag 10.00: 
KM lang,  
klassisk stil, fellesstart 

8-10 år jenter/gutter (sonerenn) 450 meter 1 km 
11-12 år jenter/gutter (sonerenn) 450 meter 1,5 km 
   
13 år jenter/gutter 850 meter (2+2) 4 km 
14 år jenter/gutter 850 meter (2+2) 4 km 
15 år jenter 850 meter 5 km 
16 år jenter 850 meter 5 km 
15 år gutter 850 meter   (3+3) 6 km 
16 år gutter 850 meter (3+3) 6 km 
17 år kvinner 850 meter (5+5) 10 km 
18 år kvinner 850 meter (5+5) 10 km 
17 år menn 1000 meter (3X5) 15 km 
18 år menn 1000 meter (3X5) 15 km 
19/20 år kvinner 850 meter  (3X5) 15 km 
19/20 år menn 1000 meter (4X5) 20 km 
Senior kvinner 850 meter (3X5) 15 km 
Senior menn 1000 meter (6X5) 30 km 
Veteran kvinner 1000 meter (3X5) 15 km 
Veteran menn 1000 meter (4X5) 20 km 
Åpen klasse 450 meter 2 km 

 
 
Program 
 
Fredag 21. januar 
20:00  Lagledermøte for Finnmarksmesterskapet. Sandnes Idrettshus 
  
Lørdag 22. januar 
09:00 Rennkontor åpner i første etasje på Idrettshuset 
09.00 Kafeen åpner på Sandnes Idrettshus 
11:00 Sonerenn (8-12 år) og FM sprint heat og finaler. Fristil 
18.00 Bankett må utgå grunnet smittevernsrestriksjoner 
  
Søndag 23. januar 
08:00 Rennkontor åpner på Sandnes Idrettshus 
08.00 Kafeen åpner på Sandnes Idrettshus 
NB! 10:00 NB nytt tidspunkt! Sonerenn (8-12 år) og FM langdistanse. Klassisk stil fellesstart. 



 

 

 

 

 

Premiering og premieutdeling 
Premieutdeling for sprinten lørdag og langdistansen søndag vil foregå fortløpende ute mellom 
konkurransene.  
 
De tre beste i hver FM-klasse (13 år og eldre) får medalje i henholdsvis gull, sølv og bronse. 
Full premiering i alle klasser begge dager. Kun løpere som representerer klubber fra Finnmark skikrets 
kan bli kretsmester. 
 
Påmelding 
Det er påmelding for sonerennet og Finnmarksmesterskapet på Minidrett.no.  
 
Påmelding FM sprint lørdag 22. januar:  
https://www.skiforbundet.no/finnmark/terminliste-finnmark/arrangement/?eid=368067  
Påmelding FM langdistanser søndag 23. januar:  
https://www.skiforbundet.no/finnmark/terminliste-finnmark/arrangement/?eid=368068 
 
Startkontingenter pr. deltaker pr. renn: 
Jenter/Gutter 8-12 år: NOK 130,- 
Jenter/Gutter 13-16 år: NOK 130,- 
Juniorer 17-20 år: NOK 150,- 
Seniorer: NOK 170,- 
Veteraner NOK 170,- 
• Klubbene faktureres i etterkant. 
• Løperen/klubben er ansvarlig for at startnummer leveres inn. Ved manglende tilbakelevering av 

startnummer etterfaktureres klubben med kr 300,- pr. ikke tilbakelevert startnummer. 
• Løpene gjennomføres med EMIT-brikker. Ved manglende tilbakelevering av brikke etterfaktureres 

klubben med kr 700,- pr. ikke tilbakelevert brikke. 
 
Lisens 
Alle løpere fra fylte 13 år må ha betalt årslisens eller engangslisens som kan løses på rennkontoret. 
 
Startlister/startnummer 
Startlister blir offentliggjort torsdag 20. januar 
Startnummer for lørdagens renn vil deles ut klubbvis under lagledermøtet fredag kveld. 
Startnummer for søndagens renn hentes ut klubbvis på rennkontoret søndag morgen. 
 
Toaletter/Dusj/Garderobe 
På grunn av smittevernsrestriksjoner kan utøverne ikke benytte seg av garedrobefasilitetene på Sandnes 
Idrettshus. 
 
Matservering 
Det vil være enkel matservering i kafeen på Sandnes Idrettshus. Den planlagte banketten er avlyst på 
grunn av smittevernrestriksjoner.  
 
Smørefasiliteter 
Det vil rigges til for smøreteam i Varanger Krafts oppvarmede telthall utenfor det gamle idrettshuset på 
Sandnes. Hallen ligger 100 meter fra FM-løypen og 300 meter fra stadion.  
Booking av smøreplass gjøres på ski@sandnesil.no  
Pris 300 kroner per klubb 
 
 



 

 

 

 

 

Jury: 
Juryen består av: 

• TD 
• Rennleder 
• Løypesjef 
• Representant fra klubb i øst og vest. (Velges på fredag under lagledermøtet.) 
 

Viktige telefonnummer: 
 

Rennleder: Jonas Sjøkvist Karlsbakk 913 96 943 
 ski@sandnesil.no 
  
Sekretariatsleder: Trine Sæternes  414 54 990 
 trisaet@myrafysio.no 
  
Løypesjef: Frank Fiskebeck  905 91 337 
 frank@fiskebeck.no 
  
TD: Kåre Ivar Olli 468 40 661 
 kaare.olli@gmail.com 

 
Overnatting på brakkerigg 
Sandnes IL tilbyr overnatting på Tschudis brakkerigg like ved Kirkenes sentrum. Der tilbyr vi velholdte 
enkeltrom med oppredde senger, med frokost lørdag og søndag. Det finnes også ei felles badstu i bygget.  
Prisen på brakkeriggen er 450 kroner per person inklusiv frokost.   
Booking på brakkeriggen gjøres på e-post til: ski@sandnesil.no  
Under finner du tilbud for hotellovernattinger i Kirkenes nærområde.  
 
 
Overnattingstilbud i Sør-Varanger 
Arrangørene har avtalt følgende priser for hotellovernatting i Kirkenes under FM-helga.  
 
Overnatting på Kirkenes Snowhotel (2 kilometer fra arenaen) 
Overnatting i gamme/hytte.  
Alle priser er per person, inklusive frokost, middag, matpakke og kveldsmat 
 
Per person i gamme 2170,- NOK per pers fredag – søndag 
Per barn under 12 år i gamme 1085,- NOK per pers fredag til søndag 

 
For booking kontakt snøhotellet:  
Kontakt Kirkenes Snowhotel 
E-post: info@kirkenessnowhotel.com 
Telefon: 78 97 05 40 
 
Overnatting på Scandic Kirkenes (9 kilometer fra arenaen) 
 (Alle priser inkl. Frokost) 
Sportspris enkeltrom 890,- NOK per rom per døgn 
Sportspris dobbeltrom 990,- NOK per rom per døgn 
Sportspris trippelrom 1230,- NOK per rom per døgn 
Sportspris firemannsrom 1360,- NOK per rom per døgn  
Matpakke 75,- NOK per pers pr dag 



 

 

 

 

 

Middag 275,- NOK per pers pr dag 
Kveldsmat 175,- NOK per pers pr dag 

 
Kontakt Scandic Kirkenes 
E-post: leisure.kirkenes@scandichotels.com  
Telefon: 78 99 59 00 
 
 
Overnatting på Thon Hotel Kirkenes (9 kilometer fra arenaen) 
 
Kontakt Thon Hotel Kirkenes  
Telefon: 78 97 10 53 
helena.friskila@olavthon.no 
 
Annen overnatting i Kirkenes finner dere her: 
https://www.visitkirkenes.no/where-to-stay 
 
 
 
 

Velkommen til skifest i Kirkenes! 
 
 

 


