
 

Telemark og Vestfold skiskytterkrets  
Skiskyttersamling på Bibo Idrettspark  

18.- 20. september 2015 inviterer IL Ivrig skiskyttergruppe til skiskyttersamling på vårt flotte 
rulleskianlegg og skiskytter arena på Bibo Idrettspark i Våle. Samlingen er for aldersgruppen  
13 år (født 2003) til 16 år (født 1999); både gutter og jenter.  
 
Deltagere blir innlosjert i Vålehallen. Det vil bli servert middag fredag; frokost, lunsj og middag lørdag 

og frokost og nistepakke søndag.  

Trenere vil være utøvere i Team Brukås Sport Telemark og Vestfold, med bistand fra 

foreldre/foresatte. Vi håper at noen foreldre/foresatte fra hver klubb som melder på deltagere også 

blir med for å hjelpe oss med støttefunksjoner.  

Sikkerhet vil bli ivaretatt, og våpen vil bli tatt hånd om av voksne. Ammunisjon holdes av den enkelte. 

Vi forventer å skyte ca 200 skudd.  

Det er frammøte ved Vålehallen fredag 18.9. kl 18.00.  Ta med niste da det ikke blir middag før etter 

treningsøkten denne dagen. Samlingen avsluttes søndag 20.9. kl. 10.00.  Samlingen avsluttes med 

eget skiskytterrenn som vi oppfordrer alle til å være med på. Påmelding kan du gjøre her. 

 
Deltakerne må ha med:  

 Treningstøy til ute- og innebruk  

 Rulleski, skistøvler, staver, hjelm, joggesko, drikkeflaske/-belte.  

OBS; DET ER PÅBUDT MED HJELM VED ALL RULLESKIAKTIVITET I OMRÅDET – OGSÅ UTENOM 

DEN ORGANISERTE TRENINGEN !  

 Våpen og ammunisjon (min. 200 patroner). Vi ber alle om å gå over og sjekke at våpenet er i 
god stand før treningssamlingen begynner.  

 Toalettsaker  

 Alle må ta med liggeunderlag, sengetøy eventuelt sovepose for overnatting i gymsal i 
Vålehallen.  

 

Husk at deltagerne har selv ansvar for sine eiendeler. IL Ivrig stiller seg ikke erstatningsansvarlig ved 

tap.  

 

http://www.skiskyting.no/no/arrangement/terminliste/fullstendig_terminliste/


Sikkerhet  
Ved uhell - Rulleskiaktiviteten vil i hovedsak foregå på lukket anlegg med minimal biltrafikk. Vi 
minner om at rulleskiaktivitet kan medføre uhell. IL Ivrig ha tilgjengelig noe førstehjelpsutstyr til å ta 
seg av eventuelle skader som kan oppstå.  
 

 
Mat:  
Alle måltider serveres i kantina i Vålehallen. Nistesmøring til lunsj på søndag. Kjøper inn til frukt og 

drikke. Dersom noen har matallergi eller må ha spesiell diett må det gis beskjed til Roy Halvorsen.  

 
 
Pris / Betaling: 
Pris på samlingen er kr 600.- pr utøver. Søskenmoderasjon; kr. 400 for søsken nr. 2.  
Kto.nr: 2630 07 31065, Merk innbetaling med ”Samling Ivrig + UTØVERNAVN” 
Påmeldings- og betalingsfrist er 10.09.15 
Påmelding til Roy Halvorsen (950 21 291) roy.halvorsen2@gmail.com.;  

Påmelding må inneholde utøvernavn, alder pr. 31.12.15, klubb. Eventuelt navn på foreldre/foresatte 

som skal delta på samlingen.  

 

 

Detaljert program (forbehold om endringer): 

Fredag:   

Det legges opp til en felles økt på fredagskvelden Skyting dersom det ikke blir for sent  

 

Lørdag  

To økter  

 

Søndag 

Rulleskirenn. Re rennet rulleskiskyting - Normalprogram. Egen invitasjon, husk påmelding.  

 

Lokal kontaktperson før og under samling på Bibo: Roy Halvorsen (950 21 291) 

roy.halvorsen2@gmail.com  

 

Ordensregler 

 Vi vil legge vekt på at det holdes orden i bygget som vi leier og at deltakerne utviser god 
sportsånd og tar seg godt av hverandre.  

 Hver enkelt fjerner sitt eget søppel til nærmeste søppelkasse.  

 For øvrig ønsker vi å påpeke at vi slår hardt ned på tilfeller av mobbing, hærverk, tyveri el. og  
vil sende hjem deltakere uten unntak og uten varsel ved brudd på disse bestemmelsene.  

 Det skal være ro i hallen senest kl. 22.30.  

 Det er ikke lov å ha med våpen, rulleski og staver inn i hallen og barfotområdet i Vålehallen. 
Dette skal oppbevares på angitt plass.  
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 Bruk av utesko og skistøvler i hallen og barfotområdene er ikke tillatt. Det er kun lov til å 
bruke innesko som ikke lager sorte streker.  

 Det er ikke lov å henge treningstøy til tørk inne i hallen. Klær henges i garderober.  
 

 

Trenere:  

Vel møtt til en hyggelig samling med gode treningsmuligheter!  

 

 


