
 
Sokna IL Skiskyting 
ønsker velkommen til 

 
Magnar Solbergrennet 08. april 2017 NORMAL 
 
Trøndercup Finale 09. april 2017 SPRINT/KM FELLESSTART 

  
Arena: Sokna IL skiskytterarena i Hauka, Soknedal (30 skiver) 

Følg skilting fra E6. 
 
Rennkontor:  På arena, klubbhus v/standplass. 
 
Program:  Lørdag: Normal 

Søndag: KM Fellesstart (TC-finale) J/G 13 – Senior, og 
Sprint for alle klasser under 13 år og nybegynnere. 
 

Klasser: Alle klasser lørdag og søndag, inkl. nybegynnere under 
10 år. Korte og lette løyper for de yngste. 

 
Innskyting: Lørdag er det planlagt en innskyting, med start kl. 

09.30.  
 Søndag er det planlagt delt innskyting. J/G 13-16, 

junior og senior har første innskyting kl. 09.00-1000. 
Andre innskyting kl. 1315-1400. 

 Forbehold om endringer etter antall påmeldte. Følg 
med på http://sokna-il-skiskyting.idrettenonline.no/ 
eller https://www.facebook.com/soknailskiskyting/ 

 
 NSSF sitt regelverk gjelder vedr. våpenkontroll. 

 
Start: Første start kl. 11.00 lørdag og 10.15 søndag (med 

forbehold om endringer, avhengig av deltagerantall). 
 
Påmelding: Online påmelding skjer via www.eqtiming.no 

Påmeldingsfrist er tirsdag 04.04.17 kl 24.00, og 
påmelding etter denne dato regnes som etter-

http://sokna-il-skiskyting.idrettenonline.no/
https://www.facebook.com/soknailskiskyting/
http://www.eqtiming.no/


anmelding, og betales med dobbel kontingent. (§ 1.5.4) 
Husk påmelding for begge dager! 

 
Kontaktperson Jorid Løkken 95915262 
påmelding: jorid.lokken@gmail.com 
 
 
Startkontingent  Lørdag Normal/Sprint: 
(§1.5.1.1):   Rekrutt (16 år og yngre) kr 120 
 Junior (17-21 år) kr 140 
 Senior: kr 170 
 
 Søndag Sprint/KM Fellesstart: 
 13 år og nybegynnere kr 120 
 J/G 13 år – J/G 21 år kr 150 
 Senior kr 180 

Startkontingent faktureres klubbene gjennom 
EQtiming. 
 

Start-lisens: Klubbene/lagene er ansvarlig for at påmeldt løpere 13 
år og eldre har gyldig lisens. Engangslisens fås kjøpt 
v/rennkontor. 

  
Startnr: Hentes lagvis på rennkontor. Klubbene blir belastet 
 kr. 300,- pr. stk., for ikke innleverte startnummer.  
 
 Det vil bli delt ut lagledervester sammen med 
 startnummer, og det er kun lagledere med vester 
 som får oppholde seg foran laglederbås under 
 innskyting, og kun de som vil få tilbakelevert våpen 
 fra stativene ved avsluttet konkurranse. 
 
Tidtaking:   Det blir benyttet Emit-tidtakerbrikke i alle  
    klasser. De som ikke er påmeldt med brikke,  
    får utdelt leiebrikke sammen med    
    startnummeret. 
    For løpere 12 år og yngre er leien på kr.25,- 
    For klassene 13 år og eldre er leien av brikke 
    kr. 50,-. Brikkeleie faktureres hvert    
    enkelt lag sammen med startkontingenten. 
    Ikke innlevert leiebrikke faktureres med kr.  
    600,-. 
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Premiering: Lørdag: Full premiering i alle klassene, samt Magnar 

Solberg’s pokaler (se programhefte). 
 Søndag: Full premiering t.o.m 16 år, 1/2 premiering 17 

år, 1/3 premiering øvrig. 
 
Premieutdeling: På arena.  
 
Lagledermøte:           Det vil ikke bli avholdt lagledermøte. 
   
Dusj/Garderobe:  Ingen dusj/garderober 
 
Parkering: Parkering/program kr 50,- pr dag. Parkering skjer 

etter anvisning av våre P-vakter. 
 
Servering:   På arena, salg av grillmat mm 
 
    VI HAR VIPPS på parkering og kiosk. 
 
Overnatting:   Halland camping torehalland@msn.com 
     http://hallandcamping.no  

Tlf. 905 39 121 
 
     
Følg med på http://sokna-il-skiskyting.idrettenonline.no/ for mere info. 
 
 
Rennleder:   Arngeir Fløttum, 93096890, arngeir-flottum@gauldalen.no 
NK:           Jorid Løkken, 95915262, jorid.lokken@gmail.com 
 
 
Jury:                     Rennleder, standplassleder og TD. 
 
TD:                       Hermann Lund/Ketil Solberg 
 

 
Sokna IL ønsker løpere, ledere, foreldre og publikum  

velkommen til fine dager i Hauka! 
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