
 
 

 

 
Alta skiskytterlag og BUL ski og skiskyting har den store glede å 
invitere til Nord Norsk Mesterskap skiskyting i Alta i perioden 
torsdag den 27. februar til og med søndag 2. mars 
 
 
Bul ski og skiskyting og Alta skiskytterlag ønsker alle velkommen til Nordnorsk 
mesterskap(NNM) i skiskyting 27.02 – 02.03 2014. 
 
Alta har et aktivt ski og skiskytingsmiljø, og rammene for NNM vil være den felles 
skiskytingsarenaen i Kaiskuru. Gjennom samarbeid med kommunen er det skapt en flott 
arena for skiskyting. Arenaen er i stadig utvikling, og i løpet av et drøyt år vil vi ha på plass 
en rulleskiløype som vil muliggjøre gode løps- og treningsforhold hele året. 
 
Nordlysbyen Alta byr deltakere og tilreisende på mange muligheter til aktiviteter utenom 
skiskyting i form av allsidige kulturtilbud, gode og varierte handelstilbud og mange muligheter 
for aktiviteter både innen- og utendørs. Mange og varierte turløyper og Nordlysbadet er noen 
av disse mulighetene. 
 
Årets arrangør har fått NNM litt i ”fanget” ettersom arrangementet var planlagt avviklet annet 
sted. For oss som arrangører er det viktig å sikre et godt arrangement for løpere og 
tilreisende. Årets arrangement er på mange måter en trening for oss ettersom vi i 2015 skal 
arrangere norsk mesterskap for juniorer i skiskyting. 
 
Vi ønsker alle skiskyttervenner fra hele Nord-Norge hjertelig velkommen til Alta, og vi håper 
at alle får fine og minnerike dager i Nordlysbyen Alta.  
 
Vennlig hilsen 
NNM komiteen 
BUL og ASSL 



 
 

 
Arena:   Kaiskuru ski- og skiskytterstadion 
 
Hjemmeside:  www.nnmalta2014.no 
 
Facebook:  https://www.facebook.com/nnmalta2014 
 
Løpstype:  Torsdag: Treningsdag   1400 - 1800 

Fredag:  Normal   Rennstart kl 1100 
Lørdag:  Sprint    Rennstart kl 1100 
Søndag: Stafett og Fellesstart  Rennstart kl 1000 

 
Påmelding:  Elektronisk påmelding via www.minidrett.no, innen fredag 14. februar 

kl. 23.59.  
 

Etter denne fristen betales dobbel startkontingent. 
 

Stafett: Kretsvis påmelding inkl. navn på stafettetappene må gjøres til 
rennkontoret lørdag 1. mars innen kl. 15.00. Husk brikkenummer på 
hver løper. 

 
Startkontingent: Jenter/ gutter tom. 16 år  kr. 120,- 

Junior     kr. 140,- 
Senior     kr. 170,-  
Stafett pr lag    kr. 240,-  

 
Tidtakerbrikker: Det blir elektronisk tidtaking. Løpere benytter egne brikker. For de som 

ikke har egen brikke er brikkeleie kr. 50,- pr. konkurransedag. 
Brikkeleie ved start 200,-. Tap av leiebrikke faktureres med kr 700,- 

 
Sikkerhet: Under offisiell trening og under innskyting skal utøveren gjennomføre 

en egenkontroll etter at skytingen er over. Etter offisiell trening skal 
funksjonærer kontrollere at det ikke er skudd i magasin eller på skjeftet. 

 
For utøvere 16 år og yngre gjennomføres denne kontrollen av 
standplassfunksjonærer på standplass. 
 
For løpere 17 år og eldre skal gjennomføres kontrollen ved skive 1 
senest 5 minutter etter at innskyting er avslutta. Lagleder skal melde 
fra til kontrollør om løpere som ikke har vært på innskyting senest 
innen 5-minutterfristens utløp. Utøveren er ansvarlig for at det blir 
krysset av for vedkommendes startnummer på startlista når kontrollen 
gjennomføres. 
På den offisielle treningen får utøvere i klasse 17 og eldre et 
startnummer, og dette leveres tilbake når våpenkontrollen 
gjennomføres. 
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Premiering:  Se arrangementets web side: www.nnmalta2014.no 
 
 
Distanser:  Se arrangements web side: www.nnmalta2014.no 
 
Innkvartering: Alternativ 1. 

Kaiskuru nærmiljøsenter, på stadion i klasserom, inkludert madrass. 
   Torsdag til søndag med følgende måltider inkludert: 
    Frokost:  Fredag, Lørdag og Søndag 
    Matpakke: Fredag, Lørdag og Søndag. 
    Middag:  Fredag 
    Kvelds:  Torsdag, Fredag og Lørdag 
    
   Kr. 1.000,- pr person. 

 
Gi beskjed om eventuelle allergier ved bestilling. 
 
Bestilles hos abs@hotmail.com, innen 14. februar og betales innen 16. 
februar til konto nummer (kommer seinere) 
Betalingen merkes Overnatting KNS + klubbnavn 
 

   Alternativ 2 / Thon hotell 
   Kr 795 – for enkeltrom inkl frokost 
   Kr 795 – for dobbeltrom inkl forkost (kr 397,- pr pers) 
   Kr 995 – for trippelrom inkl frokost (kr 331,- pr pers) 
   Kr 1195 – for 4 personsrom inkl frokost (kr 298,- pr pers) 
   Kr 95, i tillegg for matpakke, pr dag 

- Middagsforslag Pizza buffet hos Peppes på fredag. 
    

   Bestilling av overnatting hos Thon gjøres direkte til hotellet på epost: 
   Alta.booking@thonhotels.no 
   Oppgi referanse nr: 76006473 
   Kontaktperson Thon Alta: Petter Nordholm tlf 78494006 
   Den enkelte – det enkelte lag gjør opp hotellregning med Thon direkte. 
    
Bankett:  Kaiskuru Nærmiljøsenter, lørdag kl 1800, pris kr 225,-. 

Bestilles hos Aina Nordstrand: aina.nordstrand@gmail.com 
innen 15. februar og betales innen 20. februar til konto nummer 
(kommer seinere) 
 
Betalingen merkes Bankett + klubbnavn 
 
Gi beskjed om eventuelle allergier ved bestilling. 

  
Premieutdeling: Kaiskuru Nærmiljøsenter, lørdag ca kl 1900 
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Innskyting:  Fredag  kl. 09:30 – 10:45 

Lørdag  kl. 09:30 – 10:45 
Søndag kl. 08:30 – 09:45 

 
 
Klasser:  Se arrangementets web side: www.nnmalta2014.no 
 
Rennkontor:  Kaiskuru Nærmiljøsenter, for åpningstider - se  

arrangementets web side: www.nnmalta2014.no 
 
Avtrekkskontroll: Se arrangementets web side: www.nnmalta2014.no 
 
Startnummer: Utleveres lagvis på rennkontoret. 
   Ikke returnerte startnummer faktureres med kr 300,-. 
 
Startlisens:  Laglederne er ansvarlig for at påmeldte deltakere har gyldig lisens. 

(Fra fylte 13 år) Engangslisens kan løses på rennkontoret. 
 
 
Dusj og garderobe: Kaiskuru Nærmiljøsenter  
Kiosk og servering:  Kaiskuru Nærmiljøsenter 
 
Spørsmål om rennet: 
 
Rennleder:   Kai Bjørkli, tlf. 481 62 355 (m) 

 
 
 

Vi ønsker alle velkommen til spennende konkurransedager 
på Kaiskuru ski- og skiskytteranlegg. 
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