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ISBERGRENNET 2016  
Tverrelvdalen IL har igjen gleden av å invitere til Isbergrennet 13. mars 
2016. I år er det 20. gang rennet arrangeres.
Vinnere i 2015 ble Anne S. Bjørnstad og Daniel  Strand. «Ung i sporet»
vunnet av Johanne Holsbø og Henrik Joks.

Starten for rennet er på Kaiskuru skistadion og innkomsten er i
Tverrelvdalen.

Turrennløypa (konkurranse) er 12 km lang for aldersbestemt og 22 km
for junior og senior. Løypa inneholder både harde stigninger og freske
utforkjøringer. Den har også lange, slake partier og lunt skogsterreng.
Trimmere og familier kan selv velge alternative løypelengder fra 12 til 
22 km.

Klasseinndelingen er som vanlig i turrennklassene.
Aldersbestemt 13–16 år distanserenn, og fra 17 år for kvinner og menn i 
henhold til rennreglementer. For klasse 13–14 år er det innvilget dispensa-
sjon i forhold til rennreglement for turrenn.

I Jubileumsåret
   • har vi en Quis for barn/ familie underveis i løpet. Quis-skjema, fåes
     ved start. Trekning av fine premier.
   • har vi også 4,5km langrennskonkurranse for jenter og gutter 11-12år i 
     del av løypa, nærmere bestemt fra Romsdal til mål ved Ungdomshuset.

Det er vanlig 1/3-premiering i turrennklassene. Her er premien
til beste løper i dame- og herreklassen også i år en flott treskulptur
laget av Steinar Guttormsen. Premie til vinnerne i hver klasse
er en SOL-figur. Gavepremier trekkes blant alle deltakerne.

Spurtpremier. Innlagte spurtpremier for junior og senior, og «Ung i 
sporet»-premie til beste jente og gutt i kl. 13–16 år. Se egen side i
programmet! Premieutdeling ca. kl. 13.30.



Starttider:
Trim-/familieklassen – mellom kl. 10.00 og 12.00
Konkurranseklassen – fellesstart kl. 11.00
Konkurranseklassen 11-12 år – fellesstart kl. 11.00 i Romsdal i Tverrelvdalen
Registrering i Tverrelvdalen avsluttes kl. 15.00.
Transport av klær fra Kaiskuru til Tverrelvdalen.

Rennkontor vil være i den gamle skibua på Kaiskuru skistadion v/Nærmiljø-
senter og på Ungdomshuset i Tverrelvdalen.
PARKERING: Kaiskuru Nærmiljøsenter.

Startkontingent:
Konkurranserenn/bedriftsklasse senior kr 130,-*
Konkurranserenn/bedriftsklasse junior kr 115,-*
Konkurranserenn aldersbestemt 13-16 år kr 100,-*
Konkurranserenn aldersbestemt 11-12 år kr 100,-* -4,5km, start i Romsdal

Trimklasse (uten tidtaking) kr 80,-
Familieklasse kr 150,-
De som ikke har Årslisens må løse Engangslisens 13-25 år kr. 50,-
25 år og eldre kr 120,-
   • Lisens for Trimklasser uten tidtaking kr 50,-pr. deltakere
   • Lisens for  Famileklasse «familie» uten tidtaking kr 100,- pr. familie.
Påmelding ONLINE www.tverrelvdalenil.no  -SKI - Isbergrennet-2016 i
konkurranseklassen evt. på mail: jo.e.strand@uit.no – SMS 900 95968 med 
navn, klubb og fødselsår innen fredag 11. mars 2016 kl. 24.00.

Løyperegler:
Rennet går i klassisk stil. Benytt fortrinnsvis høyre spor og la de som holder 
større fart passere uhindret.
Vel møtt til det 20. Isbergrennet!

Isbergrennet 20 år!
Isbergrennet feirer i år 20-årsjubileum. Med stabilt høye deltakertall 
og solid oppslutning er turrennet et fast innslag i sesongen både for 
konkurranseløpere, mosjonister, turløpere og ikke minst familier. 

Blant byens skiglade er Isbergrennet kjent for å være et arrangement for 
alle. Med et deltakerantall på om lag 250 personer gjennom 20 år er det alt 
fra hardtsatsende løpere i trikot til barnefamilier og besteforeldre som stiller 
til start. Med premieutdeling på «Huset», loddtrekning og de legendariske 
trefigurene til Steinar Guttormsen som premie til vinnerne, har Isbergrennet 
kommet for å bli. 

Idrettsglede og «folk i form» fremfor profitt
Leder Arild Krogh i skigruppa i Tverrelvdalen, uttalte følgende til journalist 
Jarle Mjøen i boken om idrettslaget fra 2012: 

«Oppslutningen om Isbergrennet har vært god helt siden første gang. 
Det gir oss noen kroner i kassa, men er ingen gullgruve. For oss er 
ikke pengene viktigst, men at rennet gir et tilbud som etterspørres.
Her samles alle – konkurranseløpere, familier og aktive trimmere. 
Tilbakemeldingene viser at rennet er attraktivt» (Kraftfulle fraspark 
og harde taklinger).



Her får han bifall fra Grethe Opgård som på nittitallet var leder i skigruppa 
i tiden da Isbergrennet ble startet opp. Opgård kan fortelle at flere i ski-
miljøet på den tiden så mulighetene i å starte et turrenn i den sammen-
koblede traseen mellom Kaiskuru og Tverrelvdalen. TIL hadde blant annet 
fått midler til den såkalte «Folk i Form til OL»- løypa i Romsdal som ble 
realisert i tiden rundt OL på Lillehammer. De løypemessige forholdene lå 
dermed til rette for at man kunne ha en slak trasé for mosjonistene, sam-
tidig som bedre trente kunne velge å gå ekstrasløyfen innom den kuperte 
«Folk i Form»-løypa.

– I starten ble rennet arrangert i samarbeid med Kaiskuri IL, der blant 
annet Ole Petter Gurholt var en av pådriverne. I årene med Kaiskuri IL 
som medarrangør gikk løpet i motsatt retning annenhvert år med målgang 
i enten Kaiskuru eller Tverrelvdalen, forteller Grethe som sammen med 
TIL-medlemmer som John Stenvold og Bodil Mannsverk var sentral i 
Isbergrennets tilblivelse og gjennomføring i oppstartsårene. 
Etter at Kaiskuri IL ikke lenger var en aktiv medarrangør har traseen hatt 
start i Kaiskuru og målgang ved «Huset». 

Et løp for gjengangere
Flere av byens skiløpere er med (nesten) hvert år. Av de aller største pro-
filene kan vi nevne Karl Gunnar Skjønnsfjell, Øystein Rønbeck, Daniel 
Strand, Karianne Opgård og Anne Strand Bjørnstad. Det var Tore Olsen 
og Randi Larsen som vant konkurranseklassen  det første året.

På herresiden er det Rønbeck som kan reklamere med flest seire gjennom 
tidene og på damesiden er det Anne Strand Bjørnstad, begge har vunnet 7 
ganger. 
– Det er et fint løp med variert terreng. Jeg har alltid gått Isbergrennet så 
fremst det har passet inn og jeg har vært hjemme, sier Øystein Rønbeck 
som håper å stille til start i år også. Livet som småbarnsfar og fastlege 
innebærer travle dager, og treningstimene har blitt kraftig redusert siden 
glansdagene. Men det hindrer ikke konkurranseinstinktet, og i år gjør
Rønbeck et utradisjonelt valg:
–  Når det gjelder staking så må man jo prøve det. Det er helt klart, selv 
om det slettes ikke er sikkert at det vil gå fortere for min del.

Også samboer Karianne Opgård har mange seire på rullebladet. Etter 
antall trefigurer i vitrineskapet å bedømme har Opgård minst 5 seire bak 
seg. I år har småbarnsmoren og den tidligere toppløperen planer om å stille 
til start igjen. Selv om ambisjonene ikke er det de en gang var, er ikke 
Opgård redd for å utfordre seg selv. Som mange tidligere aktive løpere vet 
er konkurransetrening den mest effektive treningsformen, og Isbergrennet 
byr på en god anledning i så måte.

En annen kvinnelig utfordrer er Altas ubestridte klassiker Anne Strand 
Bjørnstad. Med lang glidfase og upåklagelig tyngdeoverføring er Strand 
Bjørnstad sammen med Opgård en av to hovedprofiler på damesiden. Når 
det kommer til klassisk og distanser av lengre art er Strand Bjørnstad en 
garantert «podium threat», og hun må muligens tåle å være hovedfavoritt 
til årets utgave av Isbergrennet med lovende resultater så langt i sesongen. 
Men kanskje kan unge lovende løpere som Siren E. Strand eller Johanne 
Holsbø klarer å hamle opp med den rutinerte klassikeren?

På herresiden er det flere utfordrere til pallplass. Av de mest sentrale, i 
tillegg til Rønbeck, kan vi nevne Daniel Strand, Per Erik Bjørnstad, Tore 
Olsen, Trond Finjord, Per Kåre Jakobsen, David Vik, Thor Erik Skaret 
Monsen, Thomas Rønbeck, Bjørn Vidar Suhr, stakeutfordrer Sigurd Beldo, 
Ketil Fareth, Svein Tore Nilsen og Thomas Frost. Og vi skal ikke utelukke 
fullstendig, at toppløpere som Finn Hågen Krogh, Petter Eliassen, Emilie 
Kristoffersen eller Audun Erikstad stiller til start, selv om de sannsynligvis 
er opptatt på andre kanter når Isbergrennet går av stabelen for 20. gang.
  
(PS – I 2003 ble rennet avlyst grunnet snømangel, 20 års jubileet går 
dermed 21 år etter første renn i 1996).

                                          Sigrid Aas    



JARO-spurten

Kvinner junior/senior kr 1.500,- • Herrer junior/senior  kr 1.500,-

Jenter 13-16 år - Samekniv   •   Gutter 13-16 år - Samekniv

Isbergrennet 2016 med innlagte 
spurtpremier i Bælgiouda

RENNSPONSORER ISBERGRENNET 2016

Tlf. 78 43 05 55
UTVIDET ÅPNINGSTID

Mandag – fredag 07.00 – 20.00 • Lørdag 07.00 – 18.00

Festkaker for
enhver anledning!

Ung i sporet-premie
ved målgang

Ung i sporet
•  •  •



Tidligere vinnere  av Isbergrennet        
   Herrer   Kvinner   Ant. deltakere
  1 1996 Tore Olsen 58.15  Randi Larsen 1.32.53 358
  2 1997 Karl Gunnar Skjønsfjell 1.    Lene Axelsen   256
  3 1998 Stein Joks 1.00.46  Sigrid Aas 1. 1.20.13 220
  4 1999 Kaj Helge Helgesen 1. 1.06.55  Ingen deltakere   198
  5 2000 Karl Gunnar Skjønsfjell 2. 58.49  Anne Strand 1. 1.14.44 269
  6 2001 Arne Mortensen 54.51  Karianne Opgård 1. 1.03.37 241
  7 2002 Øystein Rønbeck 1. 55.14  Anne Strand Bjørnstad 2. 1.07.35 288
   - 2003 Avlyst pga isete forhold        
  8 2004 Kaj Helge Helgesen 2. 53.10  Karianne Opgård 2. 1.02.33 193
  9 2005 Øystein Rønbeck 2. 55.10  Karianne Opgård 3. 1.04.46 211
10 2006 Øystein Rønbeck 3. 57.12  Sigrid Aas 2. 1.01.58 157
11 2007 Øystein Rønbeck 4. 54.15  Karianne Opgård 4. 1.03.38 166
12 2008 Øystein Rønbeck 5. 54.10  Karianne Opgård 5. 1.06.36 198
13 2009 Øystein Rønbeck 6. 52.40 Anne Strand Bjørnstad 3. 1.01.44 202
14 2010 Øystein Rønbeck 7. 58.04 Anne Strand Bjørnstad 4. 1.06.22 205
15 2011 Andreas Nygård 53.31 Anne Strand Bjørnstad 5. 1.05.45 241
16 2012 Bjørn Thomas Nygård 56.28 Vilde Amundsen 1.07.32 165
17 2013 Daniel Strand 1. 1.01.19 Anne Strand Bjørnstad 6. 1.09.44 183
18 2014 David Vik 1.04.48 Vilde Kvammen 1.22.27 99
19 2015 Daniel Strand 2. 55.35 Anne Strand Bjørnstad 7. 1.10.49  
20 2016            

  1. gang  Bronsemerke
  4.    » Sølvmerke
  8.    » Gullmerke
16.    » Vase m/inngravering
24.    » Vase m/inngravering
32.    » Vase m/inngravering

Isbergrennets statutter

Husk at det alltid har vært
tryggest å handle dekk

hos fagfolk!

Markveien Alta Sentrum • Telefon 78 45 70 80



mCASH
 – den digitale lommeboken

700 lag og foreninger er allerede i gang!

mCASH fungerer like godt i vaffelbua

til idrettslag som i nettbutikker

Sjekk Påskeklare bruktbiler hos
www.harila.no

Takboks eller ipad ved kjøp av 
utvalgte bruktbiler.

Lei en kvalifisert
Regnskapskonsulent
eller velg Outsourcing
av økonomifunksjonen

Tlf. 466 13 030



Alt innen transport,
kranarbeid, 
utleie m.m.

Oleif Simensen 
Transport as

Maurveien 12, 9514 Alta • Tlf. 90 85 52 54
post@ostransport.no • www.simensentransport.no
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EUROPAS STØRSTE ELEKTROKJEDE
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