
 

 

 

 

VELKOMMEN TIL HOVEDLANDSRENNET  

VELDRE SAG 1. – 4.- MARS 2018 
 

Mjøsski har den glede å kunne invitere til Hovedlandsrennet 2018 

som arrangeres 1. – 4. mars 2018 

 

Program 
 

Torsdag:      Offisiell trening   10.00 – 15.30 

  Lagledermøte   16.00    Veldre Sag 
 

Fredag:  Avtrekkskontroll   08.00 

Innskyting 16 år   08.30 – 9.45 

  Start Normal 16 år   10.00 

  Innskyting 15 år   12.00 – 13.15 

  Start Normal 15 år   13.30 

  Lagledermøte   17.00 
 

Lørdag: Avtrekkskontroll   08.00 

Innskyting 15 år   08.30 – 9.45 

  Start Sprint 15 år   10.00 

  Innskyting 16 år   12.00 – 13.15 

  Start Sprint 16 år   13.30 
 

Søndag:  Avtrekkskontroll   7.30 

Innskyting J 15 og J 15/16 

Evt mixlag    08.00 – 08.45 

  Start Stafett J15   09.00 

  Start Stafett J15-16   10.00 

  Innskyting G15 og G15/16 11.00 – 12.00 

  Start Stafett G15   12.15 

  Start Stafett G15/16  13.25 

Vi tar forbehold om evt. endring når påmeldingen er avsluttet. 



 
 

Ankomst til anlegget: 

Via Brumunddal sentrum, følg merkingen fra sentrum. Det vil bli lagt ut kart på 

vår hjemmeside. 

 

Løyper: 

Løypekart; arenakart og profiler finnes på arrangørens hjemmeside. 

 

Innskyting: 

Kretsvis innskyting. Innskytingsskiver vil bli trukket på forhånd og offentliggjort 

på www.hlskiskyting2018.no 

 

Startkontingent: 

Startkontingent pr. individuelle renn kr. 220.- 

Og stafett kr. 400 pr. lag. 

 

Påmelding: 

Online påmelding via www.eqtiming.no .Frist for påmelding: Mandag 26. februar 

2018 kl. 23.59. 
 

Etteranmelding ihht § 1.5.1.1. Eventuell etteranmelding behandles av operativ 

rennjury som kan akseptere nye påmeldinger inntil start av arrangementets 

første lagledermøte. Operativ rennjury har full anledning til å plassere 

etteranmeldte utøvere hvor som helst i startfeltet, og de skal heller ikke ha noe 

prioritet for innskytingsskive. Ved etteranmelding på nasjonale arrangement 

betales 7 x startkontinget, og startkontingenten skal være betalt før utøver får 

starte, og dokumentasjon på at dette er gjort må forelegges på rennkontoret før 

første konkurransedag. 
 

Påmelding stafett kretsvis på lagledermøtet fredag 2.mars 2018. Antall lag til den 

enkelte krets vil avgjøres på lagledermøtet. Kretsene må selv legge inn 

lagoppstillingen innen lørdag kl. 19.00.  Nærmere info gis på lagledermøtet 

fredag. 

Spørsmål vedr påmelding rettes til rennleder. 

 

 

http://www.eqtiming.no/


 
 

Lisens: 

Skiskytterklubbene er ansvarlig for at alle løperne har betalt lisens og 

gjennomgått sikkerhetsbestemmelsene. Engangslisens, kr. 70,00 kan løses på 

rennkontoret. Oversikt over hvem som har betalt lisens finner du på følgende 

link: 

http://skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_informasjon/oversikt_over_lisenser 
 

Tidtakerbrikke: 

For sesongen 2017-2018 stiller arrangør på nasjonale renn med egne 

elektroniske tidtakerbrikker. 
 

Startnummer: 

Startnummer hentes kretsvis på rennkontoret. Startnummer som ikke leveres 

tilbake må erstattes med kr. 300.- 
 

Rennkontoret 

På stadion, Veldre Sag. 

Åpningstider:   Torsdag: 09.00 – 15.00 

   Fredag: 07.30 – 17.00 

   Lørdag: 07.30 – 17.00 

   Søndag: 07.00 – til arrangementets slutt 
 

Overnatting: 

Se arrangørens hjemmeside: www.hlskiskyting2018.no  
 

Dusj:  

Det er garderobe med dusj på Veldre Sag  
 

Servering: 

Kafe Veldre Sag samt uteservering 
 

Parkering: 

Parkeringsavgift pr. dag kr. 50.- og hele helgen kr. 150.-. 

Bobil/Campingvogner kr. 250.- pr. døgn inkl strøm . Uten tilkobling til strøm: kr. 

150,00 pr. døgn. 

http://skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_informasjon/oversikt_over_lisenser
http://www.hlskiskyting2018.no/


 
 

Det MÅ avtales med arrangør innen 15.01.2018.  Det er ikke ubegrenset med 

plasser til Bobil/Campingvogner. Kontakt Hans Tore Torseter: 

asthator@online.no. 

El-bil: Det er IKKE mulig  å få disse ladet på arena. 

Parkeringsavgift kan betales via VIPPS til 103973. Husk å vise kvitteringen. 
 

Smøreboder: 

Ønskes smøreboder eller oppstillingsplass til smørevogn, ta kontakt med Hans 

Tore Torseter, mail: asthator@online.no 

Frist for å bestille smøreboder: 15.01.2018 
 

Våpen: 

Våpen skal bæres i våpenfutteral fra/til standplass. Utøvere skal ha følge med en 

voksen. 

På treningsdagen utføres våpenkontroll og start.nr utleveres. 

Arrangørens personell gjennomfører visitasjon før våpenet tas fra 

skytematte/plass. 

Våpen blir ikke utlevert under selve konkurransen. Må hentes etter at siste løper 

i puljen er i mål. 
 

Hjemmeside og sosiale medier: 

Nettside: www.hlskiskyting2018.no  

Facebook: Hovedlandsrennet Skiskyting Mjøsski 2018 
 

Teknisk delegert: 

Frode Karlsen, tlf: 90 08 88 40 Mail: Frode.Karlsen@ngn.no 

Jan Inge Beckstrøm, tlf 91 59 63 71 mail: janingeb@gmail.com 
 

Rennleder: Heidi Hjemli, tlf 90 93 12 73, mail heidi.nyvoll@lovenskiold.no 
 

Vi ønsker alle velkommen til spennende dager på Veldre Sag, 

Brumunddal. 

 

 

mailto:asthator@online.no
http://www.hlskiskyting2018.no/

