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RIF-stafetten på ski 2015 

Multiconsult har gleden av å invitere alle RIF-firmaer til den 37. RIF-stafetten på ski i Holmenkollen. 

Samarbeidende firmaer (entreprenører, bransjeblader, arkitekter, prosjekt- og byggeledere) 

oppfordres også til å delta. 

Vi opprettholder suksessen fra i fjor med to kvinneklasser K1 (5 km) og K2 (2,5 km), i tillegg til klassen 

M4 for lag med samlet alder 180 år og mer. Denne klassen går etapper på 2,5 km. 

Tid og sted Tirsdag 3.mars 2015 i Holmenkollen skianlegg, stadionanlegget for langrenn 
og skiskyting 

Start Fellesstart menn kl. 15:00 
Fellesstart kvinner og mix kl. 15:05 

Klasseinndeling M1: Menn 
M2: Menn – samlet alder 120-149 år  
M3: Menn – samlet alder 150-179 år  
M4: Menn – samlet alder 180 år og opp  
 
K1: Kvinner  
K2: Kvinner  
 
MIX: Blandet lag – minst én jente på laget  
 
Vi forbeholder oss retten til å slå sammen klasser, dersom noen skulle ha 
svært få påmeldte. 

Påmelding Påmelding gjøres ved å følge linken nedenfor: 
 
https://reg.eqtiming.no/?EventUID=16573 
 
Påmeldingsfrist er tirsdag 24. februar. Hvis firmaet melder på flere lag må 
man huske å nummerere lagene hvor lag 1 er antatt beste lag. Grunnen til 
dette er at fjorårets resultat avgjør plassering i startfeltet for førstelaget. 
Hvert firma er selv ansvarlige for å oppfylle klassenes alderskrav.  
 
Påmeldingen er bindende etter at påmeldingsfristen er utløpt. 
Startnummer kan hentes i sekretariatet senes kl. 14:15 på renndagen.  
 
Deltakeravgift er kr. 750,- per lag 
 
Tidtakingsbrikker returneres etter målgang. Mistede brikker/startnummer 
må erstattes av den enkelte. Eventuelle spørsmål vedrørende påmelding 
rettes til Multiconsult v/Lars Eid Nielsen: laen@multiconsult.no  

https://reg.eqtiming.no/?EventUID=16573
mailto:laen@multiconsult.no


   
 
Løype 

 
Se vedlagt løypekart for oversikt over løypene. 
M1, M2, M3 og K1: 5 km 
K2, M4 og MIX: 2,5 km 
 
Samme trasé på alle 3 etapper. 1. og 2. etappe går i klassisk stil, mens 3. 
etappe er valgfri stilart. 

Lagoppstilling Endring av lagoppstillingen kan gjøres via Minside inntil mandag 2. mars kl 
12:00. Endringer etter dette tidspunktet gjøres ved å fylle ut vedlagt skjema 
og levere dette til sekretariatet i Holmenkollen på renndagen. 
 
Minside kan dere opprette selv. Minside er kun nødvendig hvis dere ønsker å 
endre lagoppstillingen og kan opprettes i etterkant. Husk å benytte samme 
e-post som dere brukte ved påmelding. Ytterligere forklaring her: 
http://www.eqtiming.no/encyclopedia/utoverprofil-min-side/ 

Etteranmelding Påmelding etter 24. februar regnes som etteranmelding. Det påløper et 
tillegg i startkontingenten på kr. 250,- per lag. 

Premiering Vandrepokal til beste herre- (klasse M1-M3) og damelag (K1). Medaljer til de 
tre beste i hver klasse og lagpremier til ¼ av påmeldte lag i hver klasse. 

Bankett Etter rennet blir det bankett i pressesenteret ved målområdet i 
Holmenkollen skianlegg. Det blir servert en buffet og følger et glass 
øl/vin/mineralvann til maten. 
 
Pris: Kr. 390,- per person. Påmelding foretas samtidig som påmelding til 
rennet. Klikk én gang på knappen for bankett for hver deltaker dere ønsker 
å melde på (Skal alle på laget delta på bankett, trykk 3 ganger.) Endring i 
påmelding kan gjøres via Minside (https://minside.quicktiming.no/) frem 
til 24. februar. 
 
Det vil være tilgang på dusj og garderober etter målgang. Se vedlagt kart. 

Statutter 
 
 
 
 
Facebook 

Arrangøren av neste års stafett er laget med den raskeste tiden. Hvis dette 
laget er fra et firma som har arrangert RIF-stafetten i et av de foregående 
fem år eller et firma som ikke er medlem av RIF, tilfaller arrangementet 
neste RIF-firma på listen. 
 
Det ble i fjor opprettet en facebookside for arrangementet. Her vil det legges 
ut forløpende oppdateringer og annen nyttig informasjon. Vi oppfordrer alle 
til å dele denne med sine ansatte: 
https://www.facebook.com/rifstafetten?fref=ts 

Ved avlysning Deler av startkontingenten kan bli holdt tilbake for dekking av påløpte 
utgifter. 
 

Med skihilsen fra 

Multiconsult v/Lars Eid Nielsen 

Tlf. 482 01 076 

E-post: laen@multiconsult.no  

 

http://www.eqtiming.no/encyclopedia/utoverprofil-min-side/
https://minside.quicktiming.no/
https://www.facebook.com/rifstafetten?fref=ts
mailto:laen@multiconsult.no


        

VEDLEGG: 

Skjema for eventuelle endringer av lagoppstilling etter mandag 2. mars kl. 12:00. Skjema tas med og leveres i sekretariatet på renndagen. 

LAGOPPSTILLING FRA FIRMA: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Husk å prioritere lagene innen hver klasse (1. laget fra hvert firma får best startposisjon). Ved aldersberegning benyttes det antall år man fyller i 2015. 

Startnumrene må hentes i sekretariatet av en representant fra hver firma senest kl. 1415 på renndagen!  

Startnr. 
(fylles ut av 
funksjonær) 

Lag 
nr. Klasse 

Navn 

1. etappe 2. etappe 3. etappe 

      

      

      

      

      



 

 

5 km sløyfe 

For klasser M1, M2, M3 

og K1 

Start Mål 



 

 

2,5 km sløyfe 

For klasser K2, M4 og 

MIX 

Mål Start 



 

 

Stadionkart 

De hvite feltene angir 

plasseringen til 

henholdsvis 

dusj/garderobe, 

sekretariat og lokale til 

bankett. Biler kan 

parkeres på områdene 

merket av på kartet.  

Det er ikke lov å 

parkere i Kongeveien 

(bak hovedtribunen). 

 

Dusj &  

garderobe 

Bankett 

Sekretariat 


