
Velkommen til 
HOVEDLANDSRENNET 2016 



Deltagere fra OSSK 



Program fredag 1.april  

Fredag 1.april : Normaldistanse 
08:00 – 13:45 Våpenkontroll 
08:45 – 09:45          Innskyting jenter/gutter 15 år 
10:00                        Start jenter/gutter 15 år 
12:45 – 13:45         Innskyting jenter/gutter 16 år 
Ca.12:45                Blomstersermoni for klasse 15 år på arena 
14:00                       Start jenter/gutter 16 år 
Ca.16:45                 Blomstersermoni for klasse 16 år på arena 
19:00                       Lagledermøte med utdeling av startnr. stafett, u.skolen 



Program lørdag 2.april 

Lørdag 2.april : Sprint 
08:45 – 09:45         Innskyting jenter/gutter16 år 
10:00                       Start jenter/gutter 16 år 
12:30 – 13:30          Innskyting jenter/gutter 15 år 
Ca.12:30                  Blomstersermoni for klasse 16 år på arena 
13:45.                       Start jenter/gutter 15 år 
Ca.16:00                 Blomstersermoni for klasse 15 år på arena 
18:00 – 19:00        Kakebord i Bardufosshallen 
19:00 – 21:00         Premieutdeling normaldistanse og sprint i Bardufosshallen 



Program søndag 3.april 

Søndag 3.april : Stafett 
07:45 – 08:30      Innskyting jenter/gutter 15 år 
08:40                    Start stafett jenter 15 år 
09:40                     Start stafett gutter 15 år 
1115-1200             Innskyting jenter/gutter 16 år 
Ca.11:15                Premieutdeling jenter/gutter 15 år på arena 
12:10                     Stafett jenter 16 år 
13:05                     Stafett gutter 16 år 
Ca14:30                Premieutdeling jenter/gutter 16 år på arena 



Løyper 



Uttak av stafettlag 
• To renn kan strykes, men ikke rennene under HL. 

Rennene på konkurransehelga teller dobbelt 
 

• Ved likt plass siffer avgjør HL-sprinten.  
 

• Tellende DNS gir plass siffer 20 for jentene og 30 
for gutta. 

 



Status stafett jenter 

Uttakskriterier: 
To renn kan strykes, men ikke  rennene under HL. 
Rennene på konkurransehelga teller dobbelt.  
Ved likt plassiffer  avgjør  HL-sprinten. DNS gir 
plassiffer 20 
 
Plassiffer er intern rangering mellom løpere i OSSK.  
  
 
 
 



Status stafett gutter 

Uttakskriterier: 
To renn kan strykes, men ikke  rennene under HL. Rennene på konkurransehelga teller dobbelt.  
Ved likt plassiffer  avgjør  HL-sprinten. DNS gir plassiffer 30 
 
Plassiffer er intern rangering mellom løpere i OSSK.  
  
 
 
 



Uttakskomiteen 

• Synspunkter rundt uttak tas direkte med 
uttakskomiteen 

• Endelig uttak gjøres etter lørdagens renn og 
offentliggjøres på lørdags kveld. 
 
 

Stafett uttak generelt 

• Are Sundhaugen, Bror Helgestad, Øyvind Sæther 
(Alle Østre Toten Skilag) 

 
• Som innstiller lagene til kretsleder Elin Vinger 



Informasjon fra lagledermøte 

Alle utøvere skal ha DNB merker på våpen. (Begge 
sider) 

 
Det er våpenkontroll for alle utøvere ved inngang til 

standplass fredag for begge grupper. Stikkprøver på 
standplass resten av helgen. 

 
Blomsterseremoni for de 3 beste i alle klasser 

 
Premie til ALLE under premieutdelingen på lørdag 

 
 
 
 



Informasjon fra lagledermøte 

 Løypene tråkkes kl. 21:30 i kveld torsdag, det 
er meldt kuldegrader til natten 

 Løypene blir stengt før rennstart, oppvarming 
foregår i merket område 

 IKKE ønske om sekundering og skrumelding i 
svingen før standplass 

 Startgrind – husk å starte korrekt (+/- 3 sek.) 
Brua er IKKE tribune, kun til passering 



Informasjon fra lagledermøte 

 Standplass blir som i dag – kikkert i båsen bak, en 
med vest pr. skive som legger frem våpen 

 Bruk våpenstativ i bakkant for å fristille merkede 
plasser opp til startnummer 180. Vil lette 
utsettelse av våpen etter innskyting 

Smale matter, utøver må være bevist på hvordan 
man legger seg. (røde markører mellom mattene) 

 Det bli ikke levert ut våpen før sistemann er i mål 
 Står startklokke før brikkekontroll, sjekk denne 
 Ønske om at utøver har brikke på høyre fot 
Lårnummer SKAL brukes på høyre side 

 
 
 
 
 
 



Informasjon fra lagledermøte 

 Værvarsel: SOL!!!!! (med kuldegrader på natta) 
 
 
 
 



Informasjon fra lagledermøte 

TD`S kommentar. 
  Utøver MÅ være bevist på hvordan man ligger på 

matta – innenfor de røde merkene  



Informasjon fra lagledermøte 

Nytt lagledermøte klokka 17:30 fredag 
Prognose på antall lag ønskes meldt inn til 

rennkontoret innen klokka 14:00 fredag pr krets 
Vil bli mulighet for mix klasser (på tvers av 

kretser) slik at alle skal få gå. 
 
 
 



Oppgavefordeling 

Pulje 1 fredag 1. april: (Hovedansvarlig Kjell Erik Owren) 
 Dele ut startnummer ved innskytingsskive; 

 Torunn Piro Berg 
 Kikkert under renn + walkie; 

 Ole Skaug 
 Kjell Erik Owren 

 Melde inn til skyting + staver + walkie 
 Elisabeth Aa 

 Skrumelding + staver + walkie 
 Arne Olav Brenna 

 Sekundering + walkie 
 Anders Lindstad 



Oppgavefordeling 

Pulje 2 fredag 1. April: (Hovedansvarlig Are Sundhaugen) 
 Dele ut startnummer ved innskytingsskive; 

 Øyvind Sæther  
 Kikkert under renn + walkie; 

 Are Sundhaugen 
 Ole Anders Støen 

 Melde inn til skyting + staver + walkie 
 Vidar Nilsen (Vingrom) 

 Skrumelding + staver + walkie 
 Jon Erling Trulsen 

 Sekundering + walkie 
 Jan Petter Stalenget 



Oppgavefordeling 

Pulje 1 lørdag 2 . April: (Hovedansvarlig Are Sundhaugen) 
 Dele ut startnummer ved innskytingsskive; 

 Øyvind Sæther  
 Kikkert under renn + walkie; 

 Are Sundhaugen 
 Ole Anders Støen 

 Melde inn til skyting + staver + walkie 
 Vidar Nilsen (Vingrom) 

 Skrumelding + staver + walkie 
 Jon Erling Trulsen 

 Sekundering + walkie 
 Jan Petter Stalenget 



Oppgavefordeling 

Pulje 2 lørdag 2. april: (Hovedansvarlig Kjell Erik Owren) 
 Dele ut startnummer ved innskytingsskive; 

 Torunn Piro Berg 
 Kikkert under renn + walkie; 

 Ole Skaug 
 Kjell Erik Owren 

 Melde inn til skyting + staver + walkie 
 Elisabeth Aa 

 Skrumelding + staver + walkie 
 Arne Olav Brenna 

 Sekundering + walkie 
 Anders Lindstad 


