Selbuskogen skisenter ønsker velkommen til offisiell
åpning av barmarksannlegget på Selbuskogen skisenter
torsdag 28.mai 2015
Vi ønsker å markere åpning av den delen av rulleski- og
skiskytteranlegget som foreløpig er klar til bruk.
Program:




Rulleskirenn klasser 14 år – senior første start kl. 17.30
Skytekonkurranse med skiskytevåpen (kaliber 22) klasser
14 år – senior
Offisiell åpning og premieutdeling

Skytekonkurransen blir avviklet mellom starter i rulleskirennet.
Det vil under hele arrangementet være mulig å kose seg med
grillmat og annet fra arrangementets lokale restaurant drevet av
Lånke IL.
Teknisk arrangør:
Klasser/distanser
rulleskirenn:

Klasser/skyteserier
skytekonkurranse

Rulleski:

Innskyting
skytekonkurranse:

Påmelding:
Startkontingent:

Selbu IL ski
Skatval skilag
Alle klasser går i fristil og har fellesstart. Start fra kl 17.30.
Hver runde er på 2,5 km
J/G 14 år, 1 runde. Start kl. 17.30
J/G 15 – 16 år, 2 runder
K 17/18, 3 runder
M 17/18, 4 runder
K 19/20- senior, 4 runder. Start kl. 20.00
M19/20 og senior 6 runder
14-16 år. Jenter og gutter sammen (20 skudd liggende)
17 år – senior. Kvinner og menn sammen (20 skudd 2 serier
ligg og 2 serier stå)
Det vil bli en superfinale. Arrangøren forbeholder seg retten
til å dele ut Wildcards til finalen 
Arrangør stiller med Swenor rulleski til alle deltakerne, slik at det
blir like forhold for alle. NB! Rottefella binding på alle skiene. Skiene
er utstyrt med 1’er gummihjul og kan ikke benyttes under
oppvarming.
Klubbvis innskyting fra kl. 17.00 – 18.00. De som både skal gå
rulleskirenn og skyte må sørge for å skyte inn innafor tidsrommet
og sørge for å være klar til renn og skyting. Innskytingsplan og
starttider vil være klare etter påmeldingsfristens utløp.
Rulleski: Online påmelding via www.minidrett.no
Skytekonkurranse: Via Google – trykk HER eller gå inn på
www.skatvalskilag.no innen tirsdag 26.mai kl 23.59.
14 – 16 år
100,- kr
Junior
115,- kr
Senior
130,- kr
Evt spørsmål sendes til påmeldingsansvarlig på epost ski@selbu.org

Skytekonkurranse alle klasser: 50,- kr
Dobbel startkontingent ved etteranmelding.
Startkontingent faktureres lagene i etterkant etter antall påmeldte.
Ikke innleverte startnummer fakturers med kr 300
Det er løpers ansvar å ha gyldig startlisens
Engangslisens kan kjøpes av arrangøren på stedet.

Rennkontor: Selbuskogen skisenter, åpent fra kl.16.00. Sigrun Sletner tlf 412 45 167
Startnummer:

Hver utøver henter sitt startnummer på rennkontoret

Premieutdeling

Selbuskogen skisenter etter siste innkomst. Full premiering

Parkering:

Gratis parkering

Se også vår hjemmeside:

www.selbuskogen.no

Vi ønsker alle en flott og minnerik kveld på Selbuskogen skisenter 28.mai 2015

Påmeldingsinformasjon:

Rulleskirenn

Skytekonkurranse

Online påmelding via minidrett.no
Kontaktperson:
Ola Haave, Selbu IL
Telefon: 909 48 229
E-post: ski@selbu.org

Påmelding via Skatval skilags hjemmeside
www.skatvalskilag.no eller trykk HER
Kontaktperson:
Geir Aspenes, Skatval skilag
Telefon: 41605327
E-post: geiraspenes.aune@gmail.com

Påmeldingsfrist: Tirsdag 26.mai 2015

På vegne av Selbuskogen skisenter, andelslagene:
Lånke IL ski
Selbu IL ski
Skatval Skilag

