
 

 

 
Innbydelse til KM sprint Nord Trøndelag skiskytterkrets 

på Selbuskogen skisenter søndag 2. februar 

Arrangør og Arena 

Skatval skilag ønsker velkommen til KM sprint på Selbuskogen skisenter.  

Skisenteret ligger langs riksvei 705 på vei mot Selbu. Se også www.selbuskogen.no eller 

www.skisporet.no  og søk etter Selbuskogen for kart beskrivelse. 

For vær og vind på stadion bruk https://embed.metnet.no/?dash=JRJyONyMsr 

Tidsplan: 

Rennkontor åpner kl 0830 

Innskyting kl 1000 – 1100 

Første start kl 1115 

Klasser: 

Klasse Info Merknad 

J / G 11-12 3 x 0,7 km liggende med støtte, stor 
blink 

IKKE KM klasse 

J / G 13 – 14 3 x 1 km KM klasse 

J 15 – 16  3 x 1,3 km KM klasse 

G 15 – 16  3 x 1,7 km KM klasse 

K 17 – 19  3 x 2 km KM klasse 

M 17 – 19  3 x 2,5 km KM klasse 

K 20 – 22  3 x 2,5 km KM klasse 

M 20 – 22  3 x 3,3 km KM klasse 

K senior 3 x 2,5 km KM klasse 

M senior 3 x 3,3 km KM klasse 

K / M Miljø 3 x 1,7 km Ikke KM klasse 

 

Påmelding:  

Påmelding gjøres på www.eqtiming.no innen 28.01.20 klokken 23:59.  

Etter anmelding innen 30.01.20 klokken 23:59, belastes med dobbel startkontingent 

NB! Etter anmelding godtas så lenge vi har plass i puljene. Puljene settes opp etter utløpt 

ordinær påmeldingsfrist.  

Eventuelle spørsmål om påmelding tas med Ketil Lie, mobil 97085986, epost 

ketil.lie@gmail.com 
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Startkontingent: Senior klasser kroner 170,-. M / K 17 – 22 kroner 140,-. J / G 11 – 16 kroner 

120,-. Miljø klasse 120,- kroner og her er det ingen etter anmeldings gebyr! 

 

Lisens: 

Det er utøver og utøvers klubb sitt ansvar å påse at lisens for utøvere over 13 år er betalt. 

Det blir foretatt lisenskontroll og engangslisens kan kjøpes på rennkontoret for kroner 70,-. 

http://www.skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_informasjon/lisensinformasjon/Oversikt_

over_lisenser/    

 

Parkering: Det er parkeringsplasser for personbiler og minibusser ved skisenteret eller ved 

nedre parkering ca 200 m nord for skisenteret. 

Parkeringssats ved Selbuskogen skisenter er kroner 75,- til VIPPS 90322 eller kontant. 

Rennkontor: 

Åpent fra klokken 0830 i tidtakerhuset.  

Klubbvis henting av startnummer senest 1 time før start.  

Ikke innleverte startnummer eller låne brikke faktureres med kroner 600,-  

Startlister ligger i lagsposene og er slått opp på oppslagstavler på arena. 

Brikker:  

Alle utøvere skal gå med brikke. Utøvere til og med 12 år vil bli fakturert en brikkeleie på 

kroner 25,- for de som ikke har egen brikke. Utøvere fra og med 13 blir fakturert kroner 50,-. 

De som ikke er registrert med egen brikke får dette utlevert sammen med startnummer. 

Innskyting: 

Klubbvis innskyting der arrangør skal foreta all visitering under innskytingen.  

K & M 17 – Senior får visitert sitt våpen ved skive 1. Den enkelte utøver må selv sjekke at de 

blir krysset av på lista. 

Lagledervester: 4 stk lagsvester ligger på matta for hver innskytingsskive. Kun lagledere med 

vest får være foran våpenstaivene under innskyting.  

Husk å levere inn lagsvester etter at lagets siste våpen er hentet fra standplass. 

Kafeteria: Det vil være kafeteria i hovedhuset med salg av forfriskninger, kaffe og kake. 

Premieutdeling: Blir annonsert av speaker og gjennomført i / ved hovedhuset.  

Full premiering i klassene 16 år og yngre 

1/3 premiering av antall påmeldte i øvrige klasser. 

Premier ettersendes ikke. 

Garderobe: Det er garderober og dusjmuligheter i sokkeletasjen på hovedhuset. 
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Annet: Relevant informasjon (Innskytingslister, startlister, resultatlister, løypekart o.l.) legges 

fortløpende ut på www.skatvalskilag.no  

Rennleder: Kyrre Kraft, mobil 47455023, epost: kyrre.kraft@gmail.com 

TD: Jon Helge Lillevold 

       Jonny Haugen 

 

Vi ønsker alle velkommen til KM sprint på Selbuskogen skisenter! 
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