
 

 

 

VELKOMMEN TIL NM 
RULLESKISKYTING  

Gautefall Biathlon, Drangedal, 21 - 23. september 2018 

Arrangementet arrangeres ihht. til Norges Skiskytterforbunds konkurransereglement. 

PROGRAM 
Fredag 21. september - Offisiell treningsdag og skytekonkurranse 

 10:00 – 15:00  Offisiell Trening 
12:00 – 12:15  Papp bytte 
 15:15 – 16:30  Skytefinale 

18:00    Lagledermøte    Gautefall Lodge 

Lørdag 22. september - NM Rulleskiskyting, sprint 

 08:30 – 09:00 Innskyting (Pulje 1) 
09:15 – 10:15  KS, K20-21  
10:15 –  10:45  Innskyting (Pulje 2)      
11:00 – 12:30  MS, M20-21 
12:30 – 13:15  Innskyting (Pulje 3)      
14:15 – 16:00  M19, M18, M17, K19, K18, K17 

Blomsterseremoni klassevis på stadion, fortløpende etter målgang. 

18:00    Premieutdeling med «noe attåt»   Gautefall Skisenter 

 

Søndag 23. september - NM Rulleskiskyting, fellesstart 

08:30 – 09:00 Innskyting (Pulje 1) 
09:15 – 10:30  KS, K20-21  
10:30 – 11:00  Innskyting (Pulje 2)      
11:15 – 13:00  MS, M20-21 
13:00 – 13:45  Innskyting (Pulje 3)      
14:00 – 17:00  M19, M18, M17, K19, K18, K17 

Blomsterseremoni klassevis på stadion, fortløpende etter protestfristens utløp. 

 

Med forbehold om endringer i tidsprogrammet. 

 
 

 



ANKOMST TIL ANLEGGET 
Gautefall Biathlon ligger rett ved Gautefall Skisenter, langs fylkesveg 358  mellom Bostrak i 
Drangedal kommune og Treungen i Nissedal kommune. Adresse Gautefallveien 1126, 3750 
Drangedal. 

STARTKONTINGENT 
Startkontingent på individuelle renn konkurranser er for senior kr. 270,- pr. konkurranse, og for 
klasse 17-21 år kr. 250.- pr. konkurranse.   

PÅMELDING  
Online påmelding via www.eqtiming.no.   
Frist for påmelding: Mandag  17. september 2018 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. 
 
Ved spørsmål knyttet til påmelding, ta kontakt med tidtakersjefen. 
Påmeldingsansvarlig: Jan Gunnar Thors E-Post: jan.gunnar@drangedaleverk.no Tlf: 928 69 
129 

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 
I konkurransen skal det brukes både egen brikke (venstre fot) og arrangør brikke (høyre fot). 
Hvis utøver ikke har personlig brikke eller brikken er defekt, kan dette leies på rennkontoret i god 
tid før start.  

STARTNUMMER 
Hentes kretsvis for sprint etter lagledermøte fredag kveld, og for fellesstart på rennkontoret 
søndag. Startkontingent skal være betalt ved henting av startnummer. Startnummer som ikke 
leveres tilbake må erstattes med kr 300,-. 

RULLESKI 
Alle utøvere skal låne rulleski av arrangøren. Det benyttes IDT Rulleski med 2’er hjul. Skiene 
fordeles vilkårlig til utøverne ved inngangen til startområdet 10 min før start. Det blir ingen 
anledning til testing av skiene løpsdagene. Skiene kan testes treningsdagen 21. september. 

HJELM 
Det er påbudt med hjelm som er godkjent ihht. EU-direktiv (merket med CE og EN 1078). og som 
ikke er modifisert. Hjelmen skal være festet med stropp under haken. Stroppen kan løses opp i 
forbindelse med skyting når løperen er innenfor linjene som markerer standplassens 
avgrensning. Løpere som kommer til start uten godkjent hjem, kan leie hjelm ved startområdet til 
kr. 200,- pr. hjelm. 

 

http://www.eqtiming.no/
mailto:jan.gunnar@drangedaleverk.no
http://skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_informasjon/oversikt_over_lisenser/


RENNKONTOR 

I administrasjonsbygget i Gautefall Biathlon.  

Åpningstider: Fredag: 09:00 – 19:00 
    Lørdag: 07:00 – 17:00 
    Søndag: 07:00 – 19:00 

OVERNATTING 
For overnatting: Se hjemmesiden www.nmrulleskiskyting2018.no 

DUSJ 
Gautefall Lodge. 

SERVERING 
Kafeteria i serveringsteltet på arena alle dager. 

PARKERING 
Parkeringsavgift er kr. 50,- pr. dag. Offisiell treningsdag er det gratis parkering  

OPPSTILLINGSPLASS FOR BOBIL/CAMPINGVOGN 
Rett ved stadion og Gautefall Lodge administrer destinasjonen  oppstillingsplasser for 
bobil/campingvogn. Her er det mulighet for oppkobling til strøm samt tilgang til dusj/toalett. 
Ved stor tilgang så disponerer også destinasjonen arealer uten fasiliteter. Reservasjoner kan 
bestilles via booking@gautefall.no 

HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIER 
Nettside: www.nmrulleskiskyting2018.no 

Facebook: www.facebook.no/Drangedal2018/ 
 

TEKNISK DELEGERTE 
Trine Besseberg    Jan Frydenlund 
E-Post: trinebesseberg@hotmail.com E-Post: janfrydenlund9@hmail.com.no 
Tlf: 412 76 471     Tlf: 976 62 630 

RENNLEDER 
Bård Bråten  E-Post: baard.braaten@drangedal.kommune.no Tlf: 916 76 959 

VELKOMMEN TIL SPENNENDE DAGER PÅ GAUTEFALL! 
 

Oppdatert: torsdag 21. juni 18 kl. 10:28 
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