
 

         Tana den 07 02 2013 

 

 

INNBYDELSE TIL FINNMARK MESTERSKAP I SKISKYTING   2013  

Tana skiskytterlag har gleden av å invitere til FM i skiskyting på Tanabru skiskytterarena 16-

17. mars 2013. 

Program: 

Lørdag Normalprogram  alle klasser fra 10 år og oppover( 11-12 år sonerenn LITEN BLINK) 

Søndag : Sprint  10 år storblink (11-12 år sonerenn LITEN BLINK) Fellesstart 13-14 år og 

eldre 

Påmelding .    otdan@online.no  Innen tirsdag 11. mars  kl.  20.00  eller elektronisk 

påmelding WWW.MinIdrett.no Husk brikkenummer for dem som har egne brikke. 

Brikkeleie for de over 13 år som ikke har egen brikke kr 50  pr øvelse. 

Startkontingent pr øvelse: 

Senior kr140  , Junior kr 110. Rekrutter kr 90.  

Innbetaling av startkontingent sammen med påmelding til 49446302751 

Rennkontor: Lavvoen 

Startlisens: Lagene er ansvarlig for at løperne har betalt startlisens 

Startnummer: Hentes lagvis på rennkontoret. Ikke innlevert startnummer +brikke belastes 

løperen med kr 600 

Innskyting: 

Lørdag: 1200-1250 

Søndag: 1000-1050 

Lagledermøte: Lørdag kl 1100-1145 

mailto:otdan@online.no
http://www.minidrett.no/


Våpenkontroll: på standplass 

Start:  Lørdag kl 1300 Søndag kl1100 

 

Premieutdeling  I Lavvoen  etter rennet  

 

Kuldegrense – 15 

Info   Otto Daniloff mobil 91746578   

Tana skiskytterlag  ønsker løpere og ledere velkommen til skiskyting på 

   Tana bru skiskytterarena 

 

Overnatting 

Storfossen Camping               78928811 

Bjørn  Kajander                93200182 

Tiger kiosk                78928889 

Elva Hotel og Camping  78928222 

I forbindelse med deres arrangement her i Tana har vi gleden av å tilby dere følgende:Overnatting: 

-              Enkeltrom          kr 695 inklusive frokost-              Dobbeltrom      kr 795 inklusive frokost 

-              Ekstra seng        kr 300 inklusive frokost-      Det plasseres maks 3 personer pr rom, dvs en 

ekstra seng pr rom.      

  Hytte som smørebod    kr 300 pr døgn  (her må leier ha med seg beskyttelse mot skader på gulv, for 

eksempel presending.) 

Ved kontakt, informer om at det gjelder Finnmarksmesterskapet i skiskyting. 

Vi håper dere finner tilbudet interessant og vi ser fram til å samarbeide med dere. 

Skulle det være noe dere lurer på eller synes er uklart er det bare å ta kontakt med undertegnede. 

Med hilsen  Elva hotel og camping Arnt-Ove AndersenSalgs-/markedsansvarligTelefon: 95147609 

(Arnt-Ove) eller 78928222 (resepsjonen) 

Epost: arntove@elvahotel.no eller post@elvahotel.no  
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