
 
 
 

Inderøy IL inviterer til kveldsrenn skiskyting 

normaldistanse 

 

Onsdag 14. januar 2015 
 
Arrangementet vil foregå på Petter Northug stadion et kombinert ski- og skiskytteranlegg med 30 

skiver i Vuddubygda i Inderøy. (se veibeskrivelse på hjemmesida vår) 

  
Tidsplan: (NB! kan bli endringer – se www.inderoyski.no)  
 

 

  

Rennkontoret i Stadionhuset åpner kl.17:15 
Innskyting 17.45-18:30 
Første start 18.45 
Normal,  
t.o.m. 16 år 2 skytinger (liggende) 
f.o.m. junior 4 skytinger (ligg,stå, ligg,stå) 

 Klasser:   Løyperunder 

   

   
   

 

 

Adkomst: se nettsidene for vegbeskrivelse: www.inderoyski.no 

 

Påmelding: Innen mandag 12. januar. 2014 klokka 23.59. ONLINE- påmelding klubbvis på:  

https://minidrett.nif.no/ 

 

Arenakart: blir lagt ut på vår hjemmeside: www.inderoyski.no 

 

11 og 12 år.  3 km: 1+1+1 

13 og 14 år. 4 km: 1+1+2 

G 15 og 16 år 7,5 km: 2,5+2,5+2,5 

J 15 og 16 år 6 km: 2+2+2 

Menn 17-19 12,5 km: 2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 

Kvinner 17-19 10 km: 2+2+2+2+2 

Menn 20/21 15 km: 3+3+3+3+3 

Kvinner 20/21 12,5 km: 2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 

Menn sen.  20 km:4+4+4+4+4 

Kvinner sen.  
 

15 km: 3+3+3+3+3 

http://www.inderoyski.no/
https://minidrett.nif.no/
http://www.inderoyski.no/


 
 

Det vil bli brukt EMIT-brikker – de kan leies for kr 50,- Ikke innlevert leiebrikke blir fakturert med kr 

700,-  

 

Startkontingent: 100,-  
 

Startnummer: Startnummer hentes klubbvis på rennkontoret senest 1/2 time før start. Ikke innlevert 

startnummer blir fakturert klubbene med kr 500,-.  

 

Innskyting: Klubbvis  innskyting. Skivefordeling kunngjort på nettsidene våre. 

.  

Sikkerhet: Våpen skal bæres i våpenfutteral til og fra standplass. Ingen får hente våpen fra 

våpenstativet under konkurransen. Våpnene blir levert ut av arrangør etter at visitasjon/tømming av 

magasin er gjort. Kun lagledere med lagledervester kan hente gevær fra standplass.  

 

Ingen garderobe/dusj-muligheter. 
 

Premieutdeling: Fortløpende ved stadionhuset 

 

Salg/mat: enkelt salg ved stadionhuset 

 

Rennkontor: Stadionhuset 

 

Parkering: Kr 50,-  

 

Lagledermøte: Det vil ikke bli avholdt lagledermøte. 

 

Internett: Vår hjemmeside er: www.inderoyski.no 

 

 

Start- og resultatlister vil bli lagt ut på hjemmesida.  

 

TD: Gunnar Nossum 

Rennleder: Kjetil Stubbe (mob.46 83 43 79) 

 

Eventuelle endringer blir lagt ut på hjemmesida vår.  

 

Vi ønsker løpere, ledere, publikum og gjester velkommen til en hyggelige skiskytterkveld på 

Petter Northug stadion! 
 

Vennlig hilsen  

Inderøy IL, ski- og skiskyttergruppa 

 

Anstein Lyngstad     Kjetil Stubbe 

Leder for ski- skiskyttergruppa              Rennleder 

http://www.inderoyski.no/

