VELKOMMEN TIL NORD-NORSK MESTERSKAP I SKISKYTING
Skillevollen Idrettspark 28. februar - 3. mars 2019
Arrangementet arrangeres iht Norges Skiskytterforbunds konkurransereglement.

PROGRAM
Torsdag

Fredag

14:30 - 17:30
15:00 - 18:00

Våpenkontroll
Oﬃsiell trening

18:00 - 19:00

Lagledermøte - Skillevollen Kro

12:15 - 12:45

Våpenkontroll

12:45 - 13:45
14:00

Innskyting
Start normalprogram
Blomstersermoni umiddelbart etter siste løper er kommet i mål.

Lørdag

17:00

Lagledermøte - Skillevollen Kro

10:15 - 11:15

Innskyting

11:30

Start sprint
Blomstersermoni 13-16 umiddelbart etter siste løper i rekruttklassene er i
mål. Blomstersermoni i øvrige klasser etter siste løper er i mål.

Søndag

18:30-20:30

Premieutdeling Normal og Sprint (Skillevollen Kro)

09:15-09:45

Innskyting stafett.

10:00

Start stafett

11:00

Premieutdeling stafett - Skillevollen Kro

11:00-11:20

Innskyting fellesstart

11:30

Start fellesstart

ca 13:00

Premieutdeling fellesstart - Skillevollen Kro
Det tas forbehold om mindre justeringer av tidsprogrammet.

ANKOMST ANLEGGET
Arrangementet vil foregå ved Skillevollen Idrettspark. Se adkomst på vår hjemmeside:
http://ski.bossmoytteren.no/p/40222/nnm-2019

KLASSER
Konkurranseklasser individuell: J/G 13-14 år, J/G 15-16 år, K/M 17-19 år, K/M 20-21 år, K/M senior, K/M FH
konkurranseklasser stafett: J/G 13-16 år, maks alder pr lag 45 år.
velkommen.
LØYPELENGDER
Løypelengder vil være iht nasjonale konkurranseregler fra Norges skiskytterforbund for J/G 13-14 år, J/G 15-16 år og
K/M 17-19 år
K/M 20-21 år og K/M Senior går samme løypelengde som K/M17-19 år dvs Normalprogram 10/12,5m, Sprint 6/7,5
km og Fellesstart 7,5/10 km
Løypekart ligger på vår hjemmeside: http://ski.bossmoytteren.no/p/40222/nnm-2019
INNSKYTING
Klubbvis innskyting. Klubbene oppfordres til å lage innskytingstider til sine løpere. Innskytingsskiver vil bli trukket på
forhånd og oﬀentliggjort på arrangørenes hjemmeside og Facebook side.
STARTKONTINGENT
Startkontingent på individuelle konkurranser er:
13-16 år

kr 135

17-21 år

kr 155

Senior

kr 185

Stafett

kr 415

PÅMELDING
Online påmelding på individuelle øvelser via www.eqtiming.no
Frist for påmelding individuelle renn: 25.02.2019 kl 23:59
Etterpåmelding for alle klassene er startkontingent x2
Påmelding stafett gjøres krets vis i EQ timing innen lørdag kl 15:00
Mix lag meldes inn til rennkontor innen lørdag kl 15:00. Vi aksepterer inntil 30 stafettlag totalt.
Ved spørsmål knyttet til påmelding ta kontakt med:
Tidtakersjef: Ronny Solvoll

e-post: ronny.solvoll@rana.kommune.no

tlf: 976 97 664

LISENS
Skiskytterklubbene er ansvarlig for at alle løperne har betalt lisens og gjennomgått sikkerhetsbestemmelsene. For de
som ikke har betalt lisens kan man løse engangslisens på rennkontoret.
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 tildeles en brikke og løperen belastes for kr 200. Det er
løperens ansvar å påse at man er påmeldt med riktig brikkenummer. Leide brikker som ikke tilbakeleveres må
erstattes med kr 700.
STARTNUMMER
Startnummer hentes klubbvis på rennkontoret. Startnummer som ikke leveres tilbake må erstattes med kr 500

RENNKONTOR
Rennkontoret er i underetasjen på Skillevollen Kro
Åpningstider

torsdag

14:15 - 18:00

fredag

11:30 - 17:00

lørdag

09:00 - 15:30

søndag

08:30 - 13:00

OVERNATING
Vi har ikke egne overnattingsavtaler men tips om aktuelle overnattingssteder ligger på vår hjemmeside:
http://ski.bossmoytteren.no/p/40222/nnm-2019
GARDEROBE/DUSJ
Det finnes mulighet for dusj og garderobe i underetasjen på Skillevollen Kro
SERVERING
Skillevollen Kro er åpen
PARKERING
50 kr pr renndag, egne priser for bobil.
For reservasjon av bobilplass ta kontakt via mail: larsen.rune@online.no innen 20.02.2019
SMØREBODER
Det er mulighet for å leie smøreboder med avtrekk like ved arena kr 4000 pr bod.
Bodene bestilles på e-post til: larsen.rune@online.no

innen 20.02.2019

VÅPENSIKKERHET
Våpen skal bæres i våpenfutteral til/fra standplass. Yngre utøvere skal ha være under oppsyn av voksen når løpere
bærer våpen. Våpenkontroll gjennomføres i forbindelse med trening torsdag og innskyting fredag.- Løpere som ikke
har fått kontrollert sitt våpen på disse dagene må ta kontakt med standplassjef Øystein Aslaksen tlf: 400 35 138
Ingen får hente våpen fra våpenstativet under selve konkurransen. Våpnene leveres ut av arrangør, som også foretar
visitasjon/tømming av magasin.
HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIER:
Hjemmeside: http://ski.bossmoytteren.no/p/40222/nnm-2019
Facebook: NNM Skiskyting 2019
Her vil alle innskytings-, start- og resultatlister bli publisert.

TEKNISK DELEGERT

TEKNISK DELEGERT

Morten Hage fra Gjesdal
e-post: morten.hage@risa.no
Tlf: 951 28 363

Eirik Schreiner
e-post: erik.schreiner@evry.com
Tlf: 95000869

RENNLEDER

ARENA/LØYPESJEF

Øyvind Snefjellå

Jan Erik Johansen

e-post: snefjellå@online.no

e-post: trenerjohansen@gmail.com

Tlf: 913 71 346

Tlf: 406 27 127

LEDER HOVEDKOMITE

MEDIEANSVARLIG

Jesper Andersen

Lise M. Løvstrand

e-post: jesper@fysikalske.no

e-post: foto@lisemari.no

Tlf: 402 35 439

