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Arrangør: Brøttum IL, skigruppa 



 

Velkommen til 
Romjulsrennet Sjusjøen 

 
Brøttum IL ønsker alle aktive turløpere og deres støtteapparat velkommen til Romjulsrennet Sjusjøen. Vi håper å 
ha lagt til rette for en hyggelig opplevelse her i fjellheimen på Sjusjøen. 
  
Romjulsrennet Sjusjøen går av stabelen for 7.gang, og deltagelsen ser ut til å bli å bli bra i år også. I tillegg til 
forhåndspåmeldingen er det også i år muligheter for etteranmelding i vårt sekretariat både på Sport1 Sjusjøen 
29.12.17 kl:14.00-16.00, og på stadion 30.12.2017 kl:09.00-12.00. 
  
Sjusjøen er som kjent en fantastisk fin ski-destinasjon og med Norges beste løypekjørere i ryggen, er alt lagt til 
rette for en minnerik og god opplevelse for våre deltagere. I flott terreng og en lett løypetrasé, håper vi dette blir 
en fin start på rennsesongen. 
  
Brøttum IL er et fleridrettslag med ca.500 medlemmer, hvor det er stor aktivitet både sommer og vinter. Brøttum 
IL har egen slalåmbakke og lysløype på Brøttum, men er også deleier i Sjusjøen Idrettsanlegg BA som er dagens 
arena. 
   
Sjusjøen er et eldorado for skiløpere, også for den «vanlige” turgåer». Vi ber dere derfor innstendig om å ta 
hensyn til disse også i løypa. Siden det er tidlig i sesongen klarer vi dessverre ikke å skille ut løypa, men vi merker så 
godt vi kan om at det pågår skirenn, og det er jo bestandig hyggelig med publikum. 
  

Da håper vi at alle får en flott opplevelse og viser hensyn til hverandre under rennet. 
  

Takk til alle som bidrar til at dette arrangementet blir vellykket! 
Vi gleder oss igjen til å få arrangere Romjulsrennet Sjusjøen og ønsker alle LYKKE TIL med rennet. 

  

  

Med hilsen fra 

Jon Anders Stalsberg, rennleder 
 
 
 
 
 
 

 



Renninformasjon 
 

Arrangør: Brøttum IL, skigruppa 
 
Sted:  Sjusjøen Langrennsarena, Sjusjøen 
 
Parkering: Sjusjøen langrennsarena. Avgift kr.50.-  
 
Startkontingent 1: 350,- ved påmelding innen 20.12.17 kl: 23.59 
Startkontingent 2: 450,- ved påmelding etter 20.12.17 og frem til 28.12.17 
kl:21.00 
Startkontingent etteranmelding: 550,- ved rennkontoret som er på Sport 1 
Sjusjøen 29.12.17 kl:14.00-16.00, og på stadion 30.12.2017 kl:09.00-12.00. 
 
Skiforsikring: er deltager sitt ansvar.  Engangsforsikring som koster 150,- kan 
kjøpes ved påmelding. Har du helårsforsikring kan du se bort fra dette. 
 
Rennkontor: Vi har rennkontor på Sport 1 Sjusjøen 29.12.2017 kl:14.00-
16.00 og i teltet på stadion 30.12.2017 kl.:09:00-12:00. Startnummer 
hentes på rennkontoret. 
 
 

Startordning: 2 startpuljer; hhv. kl.12:00 og 12:05. Vi benytter resultatlisten 
fra Romjulsrennet Sjusjøen for seeding. For dere som ikke har deltatt 
tidligere, søker vi opp resultater fra andre turrenn, slik at det blir god flyt i 
startpuljene. I tillegg går vi gjennom listene manuelt. Seedingen 
gjennomføres den 28.12.2017, etter kl:21.00 For dere som etteranmelder 
dere prøver vi å gi dere rett plass i startfeltet, men vi kan vi ikke garantere at vi 
klarer å få inn alle. 
 
Stilart: Klassisk 
 
Løypetrasè: Starten er på Sjusjøen Langrennsarena ut Birkebeinerløypa – tar av  
ved Fjellelva mot Leinedalen – rundt myra og videre mot Sollifjell, ned mot 
Kopnaglen, videre til Midtfjellet – Gjestbodsåsen- Kroksjøen -
Birkebeinerløypa tilbake til Sjusjøen. Mål er på Sjusjøen Langrennsarena 
 
Klasseinndeling: Vanlige turrennklasser 



 
Tidtaking: Vi benytter eq- timing. Tidtakingsbrikke sitter i startnummeret, du 
trenger derfor ikke egen brikke på benet. Vi måler mellomtid på Midtfjellet 
og på Kroksjøen. Resultater og mellomtider vil bli lagt ut på 
www.romjulsrennet.no 
 
Sikkerhet og beredskap: Brøttum Røde kors er i beredskap for Romjulsrennets 
deltagere. Dersom noe skulle skje er det viktig å ta kontakt direkte med 
Brøttum Røde Kors sitt beredskapsnummer som er: 900 76 999. De er 
stasjonert ute i løypa og kan komme raskt frem for å hjelpe. 
 
Drikkestasjon: Drikke (saft og vann) serveres ved Midtfjellet. Drikke og kjeks 
serveres i målområdet etter innkomst. 
  
Dusj/Garderobe: Det er dusjmuligheter på Sjusjøtunet hytte og 
caravansenter. Pollett kan kjøpes på Sjusjøtunet kafé. 
     
Premiering: Vi starter med premieutdeling så fort som mulig etter innkomst. 
Vi premierer 1/3 i hver klasse. 1. -3. plass premieres i teltet på arenaen, mens 
de andre premiene kan hentes på rennkontoret. Vandrepokal til beste dame 
og herreløper. 3 napp gir deg pokalen til odel og eie. Uavhentede premier 
ettersendes ikke. 
 
Uttrekkspremier: Trekkes blant alle deltagerne. Uttrekkspremier er gitt av 
Madshus, Swix og Sport 1 Sjusjøen. 
 
Kiosk: I teltet der vi har rennkontor selges det kaffe, vafler, brus og varm saft. 
 
Deltagerlister og resultatlister: legges ut på www.romjulsrennet.no 
 
Følg med på:  
www.romjulsrennet.no 
www.facebook.com/RomjulsrennetSjusjoen 
#romjulsrennet 
 

http://www.romjulsrennet.no/
http://www.romjulsrennet.no/
http://www.romjulsrennet.no/
http://www.facebook.com/RomjulsrennetSjusjoen


Tidligere deltagelse og resultater: 
 
Årstall Antall deltagere Vinner av herreklassen Vinner av dameklassen 
2010 273 Ola Vigen Hattestad Sandra Hansson 
2011 358 Tommy Åsen Maiken Caspersen Falla 
2012 396 Øystein Pettersen Maiken Caspersen Falla 
2013 569 Ola Vigen Hattestad Katja Visnar 
2014 732 Øystein Pettersen 

(57.42) 
Tuva Toftdal Staver 
(1.09.23) 

2015 Avlyst    
2016 561 Torgeir Skare 

Thygesen (59.36) 
Ingeborg Dahl 
(1.14.36) 

 
Rennkomiteen har bestått av: 

 
 

 Navn Telefon E-post 
Rennleder Jon Anders 

Stalsberg 
95205300 jas@stalsberg.net 

Rennsekretær 
 

Åsne Strand 
Ødegaard 

92693323 aasne_1992@hotmail.com 

Tidtaking 
 

Karl Bjarne 
Solberg 

92892049 kalle69@icloud.com 

Arenaansvarlig 
 

Bjørn Rusten 41511250 bjruste@online.no 

Løypeansvarlig 
 

Jørn Hemma 95702806 jh@bjugstad.no 

Info/kommunikasjon 
 

Dorte Finstad 95759598 dortefin@gmail.com 

Økonomi Syver Berg 
Domås 

99703775 syverbd@hotmail.com 
 

Premiering/seremoni Syver Berg 
Domås 

99703775 syverbd@hotmail.com 
 

Trafikk/parkering Gunnar 
Mæhlum 

91172930 gumehlum@bbnett.no 

Speaker 
 

Lars Freng 95889650 lars@freng.no 

Matstasjon 
 

Cato Larsen 40244217 catolars@gmail.com 

TD Helge Andreas 
Nordli 

90035144  

mailto:jh@bjugsta.no
mailto:dortefin@gmail.com
mailto:syverbd@hotmail.com
mailto:syverbd@hotmail.com
mailto:gumehlum@bbnett.no
mailto:lars@freng.no
mailto:catolars@gmail.com


 
 
 

 

Brøttum IL 

 
inviterer til 

Sjusjørittet 
 

Brøttum IL arrangerer også sykkelritt og vi har valgt å legge traseen til 
Sjusjøen. Vi arrangerte rittet for første gang i 2012. Rittet arrangeres lørdag 

28.juli 2018, og det er for alle syklister fra 17 år og oppover. Rittet er ca. 
56km og går i flott fjellterreng mellom Sjusjøen, Åstdalen, Hornsjø og 

Pellestova. Rittet går stort sett på grusvei med noe innslag av lette 
terrengpartier. Det er en variert og spennende løype.  

 
I tillegg til Sjusjørittet arrangerer vi Ungdommens Sjusjøritt (13-16 år) og 

Barnas Sjusjøritt (6-12 år), samme dag.  
 

For mer informasjon om Sjusjørittet se vår hjemmeside: www.sjusjorittet.no  
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Romjulsrennet Sjusjøen 2017 
 

takker våre samarbeidspartnere og sponsorer: 
 

Sport 1 Sjusjøen, Brøttum almenning, 
Byggmakker Skattum, Moelven Rørservice,  
Litra grus AS, Tine, Syljuåsen AS, Madshus, 

Ramirent, Trofè, Moelven Liftutleie og Rustad 
hotell og fjellstue. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen tilbake til Romjulsrennet Sjusjøen 
30. desember 2018 

 


