
Telemark og Vestfold Skiskytterkrets 

inviterer til Skiskyttersamling på  

Gautefall Biatlon 23-25 juni 2018 

Drangedal IL skiskyttergruppe ønsker velkommen til skiskyttersamling på Gautefall Biathlon.  

Samlingen er for både gutter og jenter i aldersklasse 13-16 år (reimskyttere), født i 2006-

2003. 

Dette vil være en samling også for de som har få timer på rulleski og akkurat er i gang med å 

legge vekk støtta på skytebanen. Utover treningen vil vi så klart ha det sosiale som en viktig 

del av samlingen.   

Deltagerne blir innlosjert på Gautefall i hytter.  Det vil bli servert middag lørdag. Frokost, 

lunsj og middag søndag og frokost og lunsj og noe påfyll før rennet på mandagen.  

Hele programmet er ikke på plass ennå, men Steinar Mundal har bekreftet at han vil bidra 

under samlingen sammen med oss  foreldre/foresatte.  Både rekrutteringslandslaget for 

damer og herrer, junior landslaget for damer og kretsens team TEVE har også samling denne 

helga/uka. Vi skal ikke utelukke at vi også kommer til å bli kjent med løpere og trenere fra 

disse lagene. 

 

Er det foreldre/foresatte fra andre klubber som ønsker å hjelpe oss med enkelte oppgaver, 

er de selvsagt velkomne til det.  

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

enkelte deltaker.  

Vi forventer å skyte ca. 250 skudd.  

Det er frammøte på  Gautefall Biathlon lørdag 23.6. kl 11.00.  Ta med niste denne dagen da 

første oppsatte måltid blir middag kl 19:00. Samlingen avsluttes mandag25.6. kl. 16.00.  

Etter samlingen blir det arrangert et skiskytter-renn som vi oppfordrer alle til å være med på. 

Påmelding kan du gjøre via eqtiming. 

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. 250 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. Vi har 
flere alternativer for overnatting, men ønsker først å få oversikt over hvor mange vi 
blir før vi endelig bestemmer dette.   

 

Husk at deltagerne har selv ansvar for sine eiendeler. Drangedal IL stiller seg ikke 

erstatningsansvarlig ved tap.  

Sikkerhet  

Rulleskiaktiviteten vil i hovedsak foregå på lukket anlegg uten biltrafikk. Vi minner om at 
rulleskiaktivitet kan medføre uhell. Drangedal IL har tilgjengelig noe førstehjelpsutstyr til å ta 
seg av eventuelle skader som kan oppstå.  
 
Mat:  
Alle måltider serveres der vi overnatter og i lokaler tilknyttet Gautefall Biathlon. Det kan 

også være behov for nistesmøring. Vi kjøper inn frukt og drikke som mellommåltid. Dersom 

noen har matallergi eller må ha spesiell diett må det gis beskjed ved påmelding. 

Pris / Betaling: 
Pris på samlingen er kr 750.- pr utøver 
Pris for overnating/mat er kr 500.- pr foresatt/foreldre 
 
Kto.nr: 2635 20 38317, Merk innbetaling med ”Samling Gautefall + UTØVERNAVN” 
Påmeldings- og betalingsfrist er 10.06.18 
Påmelding til: Jan Gunnar Thors mob. 92869129 jan.gunnar@drangedaleverk.no 

Påmelding må inneholde utøvernavn, alder pr. 31.12.18, klubb, og eventuelt navn på 

foreldre/foresatte som skal delta på samlingen.  

Vi oppfordrer til at hver klubb bør stille med minst en forelder/lagleder på samlinga. 

Foreløpig program (forbehold om endringer knyttet til vær, trener kabaler og antall 

deltagere): 

Mer detaljert program kommer nærmere samlingshelga. 

 

Lørdag 23.06:   

Det legges opp til økter med teknikk skøyting, skytetrening og mye sosialt og moro. 

 

Søndag 24.06: 

Tre økter med blant annet, teknikk skøyting og skytetrening og avsluttes med lag 

konkurranser i «Himmelriket» 

Om noen ønsker å delta på rulleskiløpet (fra klasse 14 år) som går fra Treungen til Gautefall 

på søndagen, er det mulighet for dette. Arrangøren gir gratis påmelding for de som er med 



på samlingen. Deltagelse på dette betinger at foreldre/foresatte følger opp sin ut utøver 

under denne konkurransen.  www.vestmarsportsfestival.no 

 

Mandag: 

Skytetest og rolig trening inn mot konkurransen på kvelden. 

 

Mandag 25.06.18  

Gautefallsprinten, med innskyting fra kl 17.00. Egen invitasjon.  

 

Lokal kontaktperson før og under samling på Gautefall: Jan Gunnar Thors mob. 92869129 

jan.gunnar@drangedaleverk.no 

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

 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 forvarsel ved brudd på 
disse bestemmelsene.  

 Det skal være ro ved overnatting kl. 23.00.   

 Alle skal være ferdig spist, skiftet og klare for økt kl 09:30. 
 
 

Programmet blir oppdatert når vi får oversikt over hvor mange vi 
blir på samlingen etter påmeldings- og betalingsfristen 10.06.18!! 
 


