
Lagledermøte Ål 3.1.2018. 

1. Alle fellesstarter i morgen fredag har start på «myra» bakenfor skytebanen slik som 

«vanlig» på Liatoppen. 

2. Strafferunde, meget viktig. 

a. Inngangen til strafferunde er på langsiden nærmest skytebanen (motsatt av 

vanlig på liatoppen. 

b. Dette innebærer at løpere som kommer fra standplass har stor fart på dette 

punkt. Vis hensyn og vær forsiktig for å unngå uhell. Trasen er noe smal på 

dette punkt. 

c. Husk at løper som skal inn i strafferunde har vikeplikt for løper som kommer 

fra strafferunde.  

d. Når det gjelder løper som ikke skal inn i strafferunde men gå rett forbi er det 

ikke helt klare regler, et godt råd til begge parter vær på vakt og vis hensyn. 

Husk begge parter taper på uhell. 

3. Løyper. 

a. Noe rusk og rask kan forekomme i løypene det har blåst mye de siste dagene. 

Arrangør har også plukket noe stein spesielt i området rundt Nilsehaugen. Gi 

beskjed på en høflig måte til arrangør dersom dere oppdager noe. 

4. Inngang til standplass. 

a. Denne er litt endret fra tidligere, dette for å dempe farten inn på standplass 

noe. Dere gjør en liten sving bak standplass før inngang. 

5. Brikker. 

a. Det skal ikke brukes egne brikker, arrangør stiller med 2 brikker på alle løpere. 

6. Lårnummer. 

a. Lårnummeret skal sitte på VENSTRE lår. 

7. Sikkerhetsnåler. 

a. Det blir kontrollert at alle løpere har sikkerhetsnåler på startnummer. Husk 

dette. 

8. Avtrekkskontroll og visitasjon etter innskyting. 

a. Denne kontrollen blir utført med avkryssing på papirlister, minn alle løpere på 

viktigheten av å sjekke at de virkelig blir avkrysset. Husk det er løpers ansvar 

og passe på dette. Uteblitt kontroll gir startnekt. 

9. Lysforhold. 

a. Spesielt for de som skal gå på slutten av dagen kan det bli noe dårlig lys ute i 

løy pa. Gjør dere godt kjent i traseen på forhånd, det kan bli vanskelig å se 

skilting. 

10. Løper som bryter. 

a. Dersom noen skulle bryte er det løpers ansvar å oppsøke funksjonær for å få 

visitert våpen og levert startnummer. 

11. Strykninger. 

a. Dersom dere har strykninger gi beskjed om dette så raskt som mulig. 



12. Utstyr på standplass. 

a. Arrangør påpekte at det ikke er tillatt å ta med ski og annet tilbehør inn på 

standplassområdet. Dette gjelder også publikumsområdet bak lagleder 

området. 

13. Starttidspunkter. 

a. Når dere går inn på startlistene så angir denne starttidspunkt for første pulje i 

hver klasse. Pulje 2 starter 1,5 min etter første pulje, 3 pulje starter 1,5 min 

etter denne igjen. 

14. Skivenummer. 

a. Pulje 1 i hver klasse skyter på «fast» skive i henhold til startnummer på første 

skyting. Resterende skytinger på anvist skive 

b. Pulje 2 og 3 skyter på anvist skive også på første skyting. 

15. Innskytingslister. 

a. Innskytingslister blir lagt ut separat på FB. 

Ut over dette ligger også arrangørens presentasjon på deres hjemmesider. 

 


