VELKOMMEN TIL NM jr og
NM sr (Normal) og DNB CUP 4
Holmenkollen nasjonalanlegg, Oslo, 27. – 29. januar 2017
Arrangementet gjennomføres i tråd med Norges Skiskytterforbunds konkurransereglement.

PROGRAM
Torsdag 26. januar

09:00 – 15:00
16:00 – 17:00

Offisiell Trening
Lagledermøte, Scandic Holmenkollen Park

Fredag 27. januar

Sprint-NM junior, sprint DNB-cup senior
08:00 – 09:15 – Innskyting første pulje
09:30 – Første start første pulje
Planlagt startrekkefølge:
K19, K18, K17, M sr, M20-21, K sr
12:00 – 13:15 – Innskyting andre pulje
13:30 – Første start andre pulje
Planlagt startrekkefølge:
M19, M18, M17, K20-21
Startintervall: 20 sek. begge puljer

Lørdag 28. januar

Normal-NM junior og senior
07:30 – 08:45 – Innskyting første pulje
09:00 – Første start første pulje
Planlagt startrekkefølge:
K19, K18, K17, M sr, M20-21, K sr
Startintervall: 30 sek
12:30 – 13:45 – Innskyting andre pulje
14:00 – Første start andre pulje
Planlagt startrekkefølge:
M19, M18, M17, K20-21
Startintervall: 20 sek (dispensasjon gitt)
17:00 – 17:30

Lagledermøte, Kafeteriaen på stadion

Premieseremoni senere på kvelden, tid og sted offentliggjøres
senere

Søndag 29. januar

Stafett-NM junior
08:00 – 08:40 – Innskyting første pulje
09:00 – Første start første pulje
Planlagt startrekkefølge:
K17-18, K17-21 – 3 etapper
11:20 – 12:10 – Innskyting andre pulje
12:30 – Første start andre pulje
Planlagt startrekkefølge:
M17-18, M17-21 – 4 etapper
Siste løper i mål ca. kl. 15:45.

Premieutdeling fortløpende på stadion for begge puljer.

ANKOMST TIL ANLEGGET
Følg skilting til Holmenkollen fra Ring 3 (FV 150), eller bruk T-banens linje 1 til Holmenkollen
stasjon. Sjekk vår hjemmeside for flere detaljer når arrangementet nærmer seg.

STARTKONTINGENT
Startkontingent på individuelle renn for senior er kr. 270,- for normaldistansen (NM) og kr.
220,- for sprint (DNB-cup), for junior kr 250,- pr. konkurranse. For stafetten er
startkontingenten pr. lag kr. 500,-.

PÅMELDING
Online påmelding via www.eqtiming.no.
Frist for påmelding: Mandag 23. januar 2017 – 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 noen prioritet
for innskytingsskive. Startkontingent for evt. etteranmeldte er 7 ganger ordinær startkontingent.
Ved spørsmål knyttet til påmelding, ta kontakt med tidtakersjefen:
Torgeir Vognild,
e-post: t-vogn@online.no

Tlf: 92 04 80 31

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
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. De som kommer til start uten brikke får tildelt en
brikke og belastes kr. 200,-. Det er løperens ansvar å påse at man er påmeldt med riktig
brikkenummer.

RENNKONTOR
Rennkontoret er i arrangementshuset ved målgang på stadion. Åpningstidene legges ut på vår
hjemmeside – www.nmjunior2017.no

OVERNATTING
Vi har avtale om overnatting med Scandic Holmenkollen Park Hotell. Se vår hjemmeside
www.nmjunior2017.no for informasjon om bestilling og priser.

DUSJ
I servicebygget bak skivene / ved smørebodene.

SERVERING
I kafeteria under utgangen fra stadion.

PARKERING
Parkeringsavgift er kr. 50,- pr. dag for personbil. Offisiell treningsdag er det gratis parkering.
Hvis du kommer med buss/minibuss eller bobil, sjekk vår hjemmeside, der blir det også lagt ut
mer info om priser m.m.

SMØREBODER
Ønsker du å bestille smørebod eller oppstillingsplass, ta kontakt med:
Bjørn Ståle Tennfjord

e-post: bs.tennfjord@gmail.com

Frist for å bestille smøreboder eller oppstillingsplass er utgangen av 2016. Pris pr. smørebod for
hele arrangementet er 5 000 kr (grunnpris = 3 000 kr + 500 kr / dag).

HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIER
Følg med på vår hjemmeside og facebook for å holde deg oppdatert om arrangementet ut over det
som er gitt i invitasjonen!
Nettside: – www.nmjunior2017.no
Facebook: www.facebook.com/nmjunior2017

TEKNISK DELEGERTE
Arve Hafsås
E-Post: arve@hafsas.no
Tlf: 48 07 68 35

Jan-Inge Beckstrøm
E-Post: janingeb@gmail.com
Tlf: 91 59 63 71

RENNLEDER
Bjørn Ståle Tennfjord

E-Post: bs.tennfjord@gmail.com

VELKOMMEN TIL SPENNENDE DAGER I HOLMENKOLLEN!
Oppdatert: søndag 13. november 16 kl. 13:59

Tlf: 90 50 62 63

