
 

 

 
 Molde og Omegn Idrettslag - skiskyttergruppa inviterer til 

KM - SPRINT 
på Skaret 30. mars 2014 

 
Arena: Det nye skiskytteranlegget på Skaret ved Molde, 30 skiver (20 i bruk under rennet) 
 
Innskyting : 11.30 – 12.45               Rennet starter: kl 13.00       
Rennkontoret åpner: 11.00   Startintervall: 30 sek. 
 
Klasser: 

G/J 11-12 år nybegynnere:   L-L på stor blink med støtte 3 km  
G/J 13 år og eldre, nybegynnere:  L-L på stor blink med reim 3 km  
G/J 11/12 år:     L-L på liten blink med støtte 3 km  
G/J 13/14 år:      L-L   3 km  
J 15/16 år:      L-L   4 km  
G 15/16 år:      L-L   5 km  
K17, K18/19:      L-S   6 km  
K20/21, M17, M18/19:     L-S   7.5 km  
M20/21, KS,MS     L-S   10 km  

 
G/J 16 og yngre: 100 m strafferunde pr. bom. K/M17 og eldre: 150 m strafferunde pr. bom 
 
Påmelding: via MinIdrett. For de av dere som har problemer med å bruke dette systemet, kan 
påmelding gjøres direkte til Geir Sylte (gesylte@online.no), husk å oppgi navn, klubb, fødselsår 
og om løper skal gå i nybegynnerklasse (stor blink). Frist for påmelding 26. mars kl. 23:59 
 
Spørsmål kan rettes til rennleder: Sylfest Glimsdal, mobil 90972669, sylfest.glimsdal@gmail.com 
 
Startkontingent: 
Jenter/gutter kr 80,-. Junior kr 100,- Senior: kr 130,-, 
Klubbene faktureres i etterkant. Ved etteranmeldelse forbeholder vi oss retten til å kreve inn dobbel 
startkontingent. Løpere som er 13 år eller eldre som ikke har lisens, kan kjøpe engangslisens kl. 50,- 
 
Startnummer:  Utleveres på rennkontoret i Kongehytta ved standplass. 
 
Kiosksalg i Kongehytta, toalett i Miljøbygget (speakerbygget). 
Premieutdeling ved Kongehytta rett etter rennet. 
NB! Siden det ikke er dusjmulighet på Skaret, ta med godt med tørt skiftetøy!  
 
Vi ønsker å ha en ryddig standplass under innskyting og ber klubbene om å organsiere 
innskytingen slik at det er kun de som skal skyte inn oppholder seg på standplass. 
 
Velkommen! 
 
 

Hilsen MOI-skiskyting      


