Innbydelse til Martin Stokken-rennet 2018
Lørdag 10. februar arrangeres det tradisjonsrike Martin Stokken-rennet i Nilsbyen. Rennet går som
normaldistanse og er kvalifiseringsrenn for YoungStar.
Praktiske opplysninger:
Påmelding:

Påmelding gjøres på EQ-Timing med frist tirsdag 6. februar 2017 klokken 23.59.
Dersom det skulle oppstå problemer, kontakt Per Morten Lefdal:
post.bssl@gmail.com.

Kontingent

Individuelt: 10–16 år kr. 120,- / 17 – 21 år kr. 140,- / Senior kr. 170,Startkontingent faktureres gjennom EQ Timing.

Lisens

Det er utøver og utøvers klubb sitt ansvar å påse at alle løpere 13 år og eldre har løst
lisens. BSSL vil kontrollere at alle har lisens. Engangslisens kan kjøpes på rennkontor.

Infokanaler

Følg med på hjemmesiden vår, www.bssl.no når det nærmer seg renndato for
info og eventuelle endringer. Løypekart ligger på hjemmesiden og vil bli
slått opp på arena.

Adresse

Overlege Bratts vei 40 https://goo.gl/maps/d3H6J3Vh44M2

Rennkontor

Arenabygg i Nilsbyen

Startnummer Hentes klubbvis på rennkontoret. Ikke tilbakeleverte startnumre faktureres klubb
med kr 300,- per startnummer.
Tidtaking

Det blir benyttet Emit-tidtakerbrikke i alle klasser. Vi oppfordrer så mange som mulig
om å skaffe seg egen Emit-brikke. Det er mulig å leie brikke ved rennkontoret.
For løpere 12 år og yngre er leien på kr. 25,-. For klassene 13 år og eldre er leien av
brikke på kr. 50,-. Brikkeleie betales på rennkontoret. Ikke innlevert leiebrikke
faktureres med kr. 600,-

Våpenkontroll I.h.t. NSSF Nasjonale konkurranseregler; for utøver 17 år og eldre ved skive 1 etter
innskyting. Husk egenkontroll på matta.
Jury

Rennjury består av TD 1, rennleder og skytebanesjef.

TD

Jonny Bakken

Rennleder

Tor Olav Almås, mob. 454 04 654, epost; tor@nois.no

Rennkontor

Kathrine Bjørgen, mob. 911 99 252

Premiering

Det er full premiering i klassene t.o.m. 16 år, 1/2-premiering i K/M 17 og 1/3premiering i øvrige klasser.
Beste mannlige og kvinnelige utøver totalt for klassene 20-21 og Senior i SørTrøndelag konkurrerer i tillegg om «napp» i vandrepokaler donert av Martin Stokkens
familie. Disse klassene går samme distanse, henholdsvis 15 km og 12,5 km.

Lagledervester Lagledervester ligger i klubbposene med startnumrene. Alle som oppholder seg inne
på standplass eller skal hente ut våpen, skal ha lagledervest.
Lagledermøte Det vil ikke bli avholdt lagledermøte. Vi henviser til informasjon på hjemmeside, ved
oppslag og fra speaker.
Rennlege

Det er lege tilstede under rennet. Kontakt rennkontoret ved behov.

Kafeteria

Det er en stor kafeteria i klubbhuset med salg av drikke og mat.

Garderober

Garderober i sokkel under klubbhuset (under kafeteriaen).

Program

Med forbehold om endringer, som ev. blir lagt ut på www.bssl.no
1. innskyting 09:00 – 10:00
Løpere i klasser 14 år og yngre samt nybegynnerklasser
Start pulje 1
10:15
2. innskyting 12:30
Løpere i klasser 15 år og eldre
Start pulje 2
13:30

Parkering skjer etter anvisning av våre P-vakter og koster kroner 50,-/dag.
Betal kontant eller med VIPPS (90462 / BSSL Skiskyting) både ved parkering og i
kafeteria.
For de som vil bruke VIPPS ved parkering anbefaler vi å gjennomføre betalingen før du er framme hos
parkeringsvakten. Hold kvittering klar!

VEL MØTT TIL RENN I NILSBYEN!

