
Oppland skiskytterkrets

Huskeliste for lagledere i NC og NM-junior og senior
(vedtatt OSSK-styret 301012)

Servicenivå: Mål i OSSK

Service: Stavpost Drikkepost Sekundering Skrumelding Smøreservice

Sprint 2 3 1 3 Ingen

Jaktstart 2 1 2 1 Ingen

Normal 2 1 2 1 Ingen

Fellesstart 1 1 2 1 Ingen

Stafett 2 3 2 3 Ingen

1 - svært viktig 2 - viktig 3 - ikke viktig

Generelt:
Stavpost: På stafett og fellesstart: etter startstrekke. Ellers på stadion eller utepost. 

Løper tar med ekstra stav til innskyting og hentar v samme skive etter rennet

Drikke: For 20/21 og oppover for renn m 5 runder , Individuelt og væravhengig, men ha evt pri på runde 2  og 3. 

(dersom anl: også siste 2 ). Husk  1 flaske pr løper , ingen blanding

Sekundering Viktig på sprint! Siste runde viktigst. Plassering og avstand fram på Jakt+Normal+Felles+Stafett

Sekunder også tidligestartnr, forsinka 1 evt 2 runder

Skrumelding Prosedyre for melding: Få kontakt m løper , Si navn på løper+ skrumelding to ganger. 

Ingen ekstra forklaring! Skal også melde dersom "ingen tendens"

Uka før renn:
1 Skaffe oversikt over hvem som starter fra OSSK, sjekk at du har mobilnr til alle

2 Oversikt over andre som kan hjelpe, med mobilnr. Avtale med sentrale folk

3 Avtale overlevering av utstyrbag V/Bjørn Jonsson mob. 901 81181

4 Samband: 5 Icom

5 Planlegge pers.behov 

6 Dersom kretsen er tildelt innskytingsskive : sette opp innskytingsliste, alltid 1+1 pr skive 

 NB! Innskytingsstid tildeles etter starttid på løperne. Første startende først.

7 Startliste er utgangspunkt. Ntg tar ansvar for egne løpere. Får evt en skive dersom det passer.

8 Sjekk at du har tilgang på tilstrekkelig antal kikkerter til innskyting og skrumelding

9 Dersom behov for å informasjon til alle: Be xxxx legge ut på kretsens nettside. 

10 Avtal m WEB-ansv i OSSK ( pr 2016: Øystein 99520751 (oystein.lundby@nhest.no) for å få lagt ut info etter lagledermøtet. 

Lagledermøte
1 Lagleder har ansvar for å møte, evt med reserve

2 Ta ut startnummer. Sjekk at startliste og alle nummer stemmer og er i posen før du går fra møtet

3 Gjennomføre lagledermøte internt i kretsen, dersom mulig

4 Send aktuell info til oystein.lundby@nhest.no for å få lagt ut info på OSSK-webside (asap)

5 Uansett formidle innskytingstider til løpere (for eksempel sms) , evt på nett. NTG kan få samlet

6 Avtale og formidle oppgaver. Avhengig av type konkurranse (over)

7 Er det nok folk til å dele på oppgavene neste dag? Prioritering

8 Skal det være flere lagledermøter denne helga?

Før renn - Innskyting

1 Blande drikke

2 Husk å ta med kikkert og magnetplate e.l

3 Personellbehov: 1 stk pr kikkert+ 1 til nummerutdeling pr kikkert

4 Sjekk tildelt  innskytingsblink på standplass, kan være endret siden lagledermøtet

5 Hovedregel: sett opp to og pr skive

6 Vær ute i så god tid at de første som skal skyte inn har fått god til å få på startnummer og er klare. Det betyr 15 min før innskyting

7 Følg med på vind, retning, styrke , forandring ….og formidle det til løpere. Vurder behov for info avh av nivå

8 Dersom aktuelt: informere om stav-drikke-skrumelding. Løper bør vite hvem i laglederapparatet som er i skogen

9 Kontroller at du har oversikt over om løper starter H eller v på ligg

 Under rennet
Personellbehov

Min-nivå Bør-nivå

antall antall Kommentar

Sprint 2 3 Pri på sekundering (1) + standplass i tilfelle (1)…..+evt stavpost (1)

Jaktstart 2 4 Pri på skrumelding (1 pers inne + evt ekstra for flere likt inn til skyting+ 1 ute), 1 ekstra for drikkepost

Normal 2 4 Som jaktstart

Fellesstart 2 5 Som jaktstart, men husk stavpost ettert start, Ofte flere likt til skyting

Stafett 1 2 Husk stavpost etter start, Evt plassekundering + avstand opp

Prøv alltid å  bemanne til minst til bør-nivå

Etter rennet
Samle sammen krets-utstyr, sørg for overlevering til OSSK-ansv  som klargjør til neste renn

OSSK - Ustyrsbag
1 stk IPAD m mobilt bredbånd

5 stk ICOM m plugg

1 stk momentnøkkel

1 stk tennål m verktøy for Anschutz

1 stk reservemagasin, både kort og lang for Anschutz

1 stk reservereim

2 stk termos x liter

15 stk drikkeflasker

1 boks XL-1


