
 

TRØNDERCUP 3 – NORMAL STEINKJER SKISTADION  

4. FEBRUAR 2017 

Åpent for alle klasser, men Trøndercup fra og med jenter/gutter 13 år.  

Program: 

Tidspunkt Hva Klasser 

Kl 09.30 – 10.00 Innskyting Ungdom/Junior/senior 

Kl 10.10 Start  Ungdom/Junior/senior 

Kl 11.45 – 12.45 Innskyting  Rekrutter 

Kl 13.00 Start Rekrutter 

Det må tas høyde for omgjøring av programmet, ved spesielt stor påmelding i junior/senior-klassene. 
(Endringer vil bli lagt ut på www.steinkjer-skiklubb.no ) 

 

Klasseinndeling: 

J og G Nybegynner 11 – 12 år Rekrutt med støtte, stor blink 

J og G Nybegynnere 13 år og oppover Rekrutt med støtte, liten blink 

J og G 11 år Rekrutt med støtte, liten blink 

J og G 12 år Rekrutt med støtte, liten blink 

J og G 13 år  Rekrutt, liten blink 

J og G 14 år Rekrutt, liten blink 

J og G 15 år Rekrutt, liten blink 

J og G 16 år Rekrutt, liten blink 

K og M 17 år Ungdom 

K og M 18 år Ungdom 

K og M 19 år Ungdom 

K og M 20 – 21år Junior 

K og M Senior Senior 

Arena: 

Steinkjer Skistadion. Følg merking fra E6. 

Anlegg : Arrangør stiller med skytebukker. Egne anlegg tillates ikke. Skytebukkene 
vil stå fremme ved innskyting. 

http://www.steinkjer-skiklubb.no/


 

Premieutdeling: Fortløpende etter at offisielle resultatlister er klare. Premiering 

etter NSSF`s reglement. 

Rennkontor:  åpent fra kl 08.30 ved skiskytteranlegget Steinkjer Skistadion.                                                               

Lagvis henting av startnummer senest 1 time før start. 

Startnummer som ikke blir levert inn etter endt løp, blir fakturert med kr 300,- 
 

Startkontingent: Rekruttklasser kr 120,- Junior kr 140,- Senior kr 170,- 

Påmelding: Kun Online påmelding gjennom EQ-Timing på www.skiskyting.no            
innen mandag 30.01.2017 kl 23.59.                                                                                                         

Ved påmelding etter påmeldingsfristen, faktureres dobbel startkontingent. 

Brikker : Alle utøvere starter med brikker. De som ikke er registrert med egne 

brikker, får dette utlevert sammen med startnummer.                                                        

F.o.m klasse J/G 13 år vil det bli fakturert en leiekostnad på leie av brikke på kr 50,- 

pr.utøver. For utøvere f.o.m  J/G 12år og under, vil det bli fakturert en leiekostnad 
på leie av brikke på kr 25,- pr.utøver. 

Lisens: Det vil bli lisenskontroll for klassene 13 år og eldre. Lagene er selv ansvarlig 

for at lisens for sine løpere er betalt. 

Garderober : Muligheter for garderobe og dusj i klubbhuset til Steinkjer Skiklubb.  

Kiosk/servering: Det blir salg fra kiosk ved standplass, samt fra restaurant i nedre 

klubbhuset.   

Opplysninger : Se oppdateringer på vår hjemmeside www.steinkjer-skiklubb.no. 
Her vil løypekart, innskytingsplan klubber, startlister og resultater legges ut. 

 
Rennleder: Torbjørn Wekre, mobilnummer 48168278 

  

Vi ønsker alle velkommen til flott  

 

skiskytterdag på Steinkjer Skistadion 

http://www.skiskyting.no/
http://www.steinkjer-skiklubb.no/

