
 

 

 

 

 

Oppdal skistadion  

Arrangementet arrangeres ihht. til Norges Skiskytterforbunds konkurransereglement. 

PROGRAM 
 

Torsdag  10:00  –  16:00 Offisiell Trening 
12:30  –  12:45  Papp bytte 
 19:00  –  20:00 Lagledermøte              Oppdal turisthotell 

Fredag Normalprogram 
08:00 – 09:50 Våpenkontroll gutter 15 og 16 år 
08:30 – 09:45  Innskyting gutter 15 og 16 år 
10:00   Start gutter 15 og 16 år 
12:30 – 14:05  Våpenkontroll jenter 15 og 16 år 
12:45(ca. tid)  Blomsterseremoni gutter 15 og 16 år            Oppdal skistadion 
13:00 – 14:00  Innskyting jenter 15 og 16 år    
14:15    Start jenter 15 og 16 år 
16:15(ca.tid)   Blomsterseremoni jenter 15 og 16 år            Oppdal skistadion  
18:00   Lagledermøte              Oppdal turisthotell 

Lørdag Sprint 
08:30 – 09:45  Innskyting gutter 15 og 16 år 
10:00   Start gutter 15 og 16 år 
12:45(ca. tid)  Blomsterseremoni gutter 15 og 16 år            Oppdal skistadion 
13:00 – 14:00  Innskyting jenter 15 og 16 år  
14:15   Start jenter 15 og 16 år 
16:15(ca.tid)   Blomsterseremoni jenter 15 og 16 år            Oppdal skistadion 
16:30   Lagledermøte               Oppdal skistadion  
18:00 – 19:00  Premieutdeling (for fredag og lørdag)  
    jenter og gutter 15 år               Oppdal kulturhus 

VELKOMMEN TIL HOVEDLANDSRENNET 



 

 

19:00 – 20:00  Premieutdeling (for fredag og lørdag ) 
    jenter og gutter 16 år               Oppdal kulturhus 

Søndag Stafett 
07:00 -   Utdeling av startnummer kretsvis 
07:45 – 8:30  Innskyting jenter og gutter 15 år 
08:40   Start stafett jenter 15 år  
09:40   Start stafett gutter 15 år 
11:15(ca.tid)   Premieutdeling stafett  
    jenter og gutter 15               Oppdal skistadion 
11:15 – 12:00  Innskyting jenter og gutter 15-16år   
12:10   Start stafett jenter 15-16 år 
13:10   Start stafett gutter 15-16 år 
14:40(ca.tid)   Premieutdeling stafett  
    Jenter og gutter 15-16 år                                 Oppdal skistadion 
 
 

 

ANKOMST TIL ANLEGGET 
http://kart.gulesider.no/m/GNCuT (Se etter Kåsen skianlegg) 
Fra sør/vest: 
Ca. 2 km nord for sentrum, følg E6 mot Trondheim. Følg skilt til mot Friluftspark og egen skilting 
i forbindelse med helgens skirenn. 
Fra nord: 
Ca. 2 km nord for sentrum. Følg skilt mot Friluftspark og egen skilting i forbindelse med helgens 
skirenn.  

STARTKONTINGENT 
Startkontingent på individuelle renn konkurranser er for løperne er kr. 220,- pr konkurranse, og 
kr. 400 pr. stafettlag.  

PÅMELDING  
Online påmelding via www.eqtiming.no. 
Frist for påmelding: Mandag 11. februar 2019 kl. 23:59 
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. Etteranmeldingsgebyr på nasjonale renn er 7 x startkontingent. 
 
Påmelding stafett kretsvis på lagledermøte lørdag 16. Februar 2019. Antall lag til den enkelte 
krets vil avgjøres på lagledermøte. Kretsene må selv legge inn lagoppstilling innen lørdag kl 
21:00. Nærmere informasjon vedrørende innlegging og frister gis på lagledermøte fredag 15. 
Februar. 
 
Ved spørsmål knyttet til påmelding, ta kontakt med tidtakersjefen. 
Tidtakersjef: Tore Gjønnes  E-Post: tore@stenan.com Tlf: 905 55 639 

LISENS 
Skiskytterklubbene er ansvarlige for at alle løperne har betalt lisens og gjennomgått 
sikkerhetsbestemmelsene. For de som ikke har betalt lisens kan man løse engangslisens 
på rennkontoret, kr. 70,- pr. konkurranse. Oversikt over hvem som har betalt lisens finner du på 

https://kart.gulesider.no/?c=62.593282,9.715347&z=15&q=;229012478;geo
http://www.eqtiming.no/
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følgende link: 
http://skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_informasjon/oversikt_over_lisenser/  

TIDTAKERBRIKKE 
Alle løpere skal benytte elektronisk tidtakerbrikke. Løpere som ikke har brikke kan leie dette på 
rennkontoret for kr. 50,- pr konkurranse. For de som kommer til start uten brikke får tildelt en 
brikke og belastes for kr. 200,-. Det er løperens ansvar å påse at man er påmeldt med riktig 
brikkenummer. 

STARTNUMMER 
Startnummer hentes kretsvis på rennkontoret. Startnummer som ikke leveres tilbake må 
erstattes med kr 300,-. 

RENNKONTOR 
I skytterhuset ved parkeringsplass 
Åpningstider Torsdag:  09:00 – 17:00 
   Fredag:  07:30 – 17:00 
   Lørdag:  07:30 – 17:00 
   Søndag:  06:45 – 15:00 

OVERNATTING 
Se link: https://hl2019.no/praktisk-info/overnatting/ 

DUSJ 
I kjelleren på skytterhuset 

SERVERING 
I hovedetasjen på skytterhuset og på stadion 

PARKERING 
Parkeringsavgift er kr. 50,- pr. dag. Offisiell treningsdag er det gratis parkering.   
Hvis du kommer med buss/minibuss ta kontakt med arrangøren.  

SMØREBODER ELLER BOBIL 
Ønsker du å bestille smørebod eller oppstillingsplass, ta kontakt med: 

Tore Lauritzen   E-Post: tl@oppdal-everk.no  Tlf: 480 16 965 

Frist for å bestille smøreboder eller oppstillingsplass: 15. januar 2019 
Videre info, se vår hjemmeside: https://hl2019.no/praktisk-info/smoreboder/ 

http://skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_informasjon/oversikt_over_lisenser/
https://hl2019.no/praktisk-info/overnatting/
mailto:tl@oppdal-everk.no
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HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIER 
Nettside: https://hl2019.no/ 
Facebook: https://www.facebook.com/HLskiskyting2019/ 
 
 

TEKNISK DELEGERTE 
Bjørn Tore Årevik   Heidi Hjemli 
E-Post: bta@aurstad.no  E-Post: Heidianita.nyvoll@lovenskiold.no 
Tlf: 40550229    Tlf: 909 31 273 

RENNLEDER 
Ståle Flotten   E-Post: stale.flotten@intersport.no  Tlf: 900 29 710 

VELKOMMEN TIL SPENNENDE DAGER I OPPDAL! 
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