
Velkommen til kretsrenn på Selbuskogen
Lørdag 26. mars 2022

Det kan forekomme endringer, følg derfor med på Skatval skilag sin hjemmeside
http://www.skatvalskilag.no/HegraSprinten2022 og Facebook
https://www.facebook.com/skatvalskilag side for oppdateringer.

PÅMELDING:
Online påmelding via www.eqtiming.no. https://live.eqtiming.com/60381#dashboard
Påmeldingen åpner 21. februar.2022

Frist for påmelding: tirsdag  22.  mars  kl 23.59

PÅMELDING:
Ved spørsmål om påmelding, kontakt: Ketil Lie: tlf 97085986, ketil.lie@gmail.com eller Svein Arild
Karlsen Ivarrud, saki@ntebb.no

STARTKONTIGENT:
Startkontingent per startende:
170,- for senior klassene
140,- for klassene 17 til 22 år.
120,- for klassene 11-16 år.
Startkontingent faktureres den enkelte klubb i etterkant av arrangementet.

LISENS:
Lagene er ansvarlige for at løperne har gjennomgått sikkerhetsbestemmelsene og at de har betalt
startlisens. Hvis engangslisens skal løses, må det vises frem kvittering på rennkontoret for betalt
enganslisens. Engangslisens koster kr 70,-
Oversikt over hvem som har betalt lisens, finner du på følgende link: Status skiskytterlisens.

INNSKYTING:
Klubbvis innskyting. Lister legges ut på arrangørens hjemmeside/facebookside senest kvelden før.
I klassene menn og kvinner 17 år og eldre følger vi NSSF sine regler om våpenkontroll etter innskyting.
Dette gjøres ved Byggtorget garasjen i nærheten av skive 1.

Hver klubb henter  sin lagspose på Rennkontoret

Foreløpig tidsplan. Det tas forbehold om endringer:
10:30 – 11:30 Innskyting alle klasser
12:00 Første start

LØYPER: Det tas forbehold om endringer.

Klasse Info
J / G 11-12 3 x 1 km liggende med støtte, stor blink
J / G 13 – 14 3 x 1 km
J / G 13- 16
nybegynnere

3 x 1 km
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J 15 – 16 3 x 1,3 km
G 15 – 16 3 x 1,7 km
K 17 – 19 3 x 2 km
M 17 – 19 3 x 2,5 km
K 20 – 22 3 x 2,5 km
M 20 – 22 3 x 3,3 km
K senior 3 x 2,5 km
M senior 3 x 3,3 km
K / M Miljø 3 x 1,7 km

STARTNUMMER:
Hentes på rennkontor
Startnummer skal være på under innskyting. Laglederne er ansvarlig for dette.
Startnummer som ikke leveres tilbake, må erstattes med kr 300,-

TIDTAKING:
Det vil bli benyttet elektronisk tidtakersystem. Løpere bruker egen tidtakerbrikke. Det er mulig å leie
tidtakerbrikke, kryss av ved påmelding. Kroner 50 per brikke faktureres deltakers klubb. Ikke innlevert
leiebrikke faktureres med kr 800,-.

PREMIERING:
Premiering foretas fortløpende ved klubbhuset, fortrinnsvis ute?

KIOSK:
Det vil være åpen kiosk og kaffesalg i klubbhuset

JURY:
Rennjury består av TD John Helge Lillevold, Julie Bjørken, rennleder og standplassleder.

ARENA:
Arrangementet vil foregå på Selbuskogen skisenter.
Parkering kroner 75,- til VIPPS 506639 på anviste plasser.

GARDEROBER:
Garderober er tilgjengelig i underetasjen i kafebygget.

INFORMASJON
Relevant informasjon (startlister, innskytingslister, løypekart, resultatlister osv) legges fortløpende ut
på arrangørklubbenes hjemmeside/facebookside.

RENNLEDELSE:
Rennleder: Pål Martin Daling , tlf 97177008, epost pmdaling@hotmail.com

Rennkontor: Kari Jørgensen, tlf 97985202, epost  Karijor4@gmail.com

Arrangementet arrangeres ihht. til Norges Skiskytterforbunds konkurransereglement.


