
 

 

Bossmo&Ytteren il – Skiskyting har gleden av å invitere 
til KM helg ved Skillevollen idrettspark, lørdag 
17.Februar (Sprint) og søndag 18.Februar (Fellesstart). 
Rennene inngår også i Nordlandscup  -sesongen 
2017/18. 
 

Rennene er åpne for alle klasser og løpere fra andre kretser 

Påmelding    Påmelding: www.eqtiming.no 

     Frist: tirsdag 13.Februar 2018 kl.23.59 

Startkontingenter   kr.150,- (0 – 16 år), kr.170,- (17 – 21 år), kr.200,- (22 – 99 år) 

     Etteranmelding: Dobbelt kontingent 

Alle som har fylt 13 år må ha gyldig lisens. Engangslisens kan 

kjøpes for kr.70,- ved start. 

Innskyting    Klubbvis innskyting fra kl.11.30 lørdag og fra kl.10.30 søndag 

Våpenvisitasjon Junior og senior visiterer våpenet ved skive 1, direkte etter at 

de er ferdige med innskytingen. 

Start Første start lørdag kl.13.00 og første start søndag kl.12.00 

Avvhenting av våpen Våpen hentes på standplass etter siste skyting for aktuell 

løper. Gi tegn og vent til funksjonær har ledig tid til å 

kontrollere og levere våpen. 

Lagledermøte Vil bli annonsert senere 

Startnummer Startnummer hentes lagvis på rennkontoret (sokkeletasje i 

hovedbygningen), senest 1 time før start. 

Løypekart Henges opp ved oppslagstavle ved kafeen 

http://www.eqtiming.no/
http://www.bossmoytteren.no/


Lisens Klubbene har ansvar for at påmeldte løpere har gyldig lisens 

og at det er oppgitt ved påmelding. Det kan bli kontroll 

Sikkerhetskurs Løperne må ha gjennomgått sikkerhetskurs 

Trening/oppvarming Det vil være åpent for trening i løypene under innskyting. 

Etter innskyting er løypene stengt og oppvarming skal skje i 

anvist område. 

Premiering Full premiering. Premieutdeling i kaffeen eller ute ved tårnet 

rett etter rennslutt. 

Garderobe/dusj I sokkel ved hovedhuset. 

Rennleder Lars Ivan Markås, tlf: 41567348 

 

Bobil     Bobil leie kan bestilles hos Stein Mathisen. Mob.99007723 

 

 

Informasjon, innskyting, startlister og resultater vil bli lagt ut på Bossmo&Ytteren ski sin hjemmeside, 

samt egen nyopprettet Facebook gruppe for KM 2018. 

 

 

Vi ønsker alle løpere, trenere, ledere og foreldre hjertelig velkommen til ei trivelig KM-helg i  

Skillevollen Idrettspark. 

 

Hilsen Bossmo&Ytteren Ski 

 

 

 

 


