Hei, Stiklestad IL har gleden av å be dere på dagsamling med rulleskirenn på
lørdag 18 august i Nye Blommen Skisenter i forbindelse med åpning av
rulleskiløype og ny stadion.
Samling for aldersgruppe født 2009 og eldre (helt til f. 1918)
Tid
Innhold
Diverse
0900 – 0915
Oppmøte/registrering/klargjøring
Utenfor klubbhus
0915 – 1130
Diverse lagkonkurranser mm
Muligheter for dusj etterpå
1130 - 1200
Servering av Lunch
Klubbhus
1200 – 1300
Foredrag v/Tora Berger
I Maskingarasjen
1430
Offisiell Åpning
Ute
1445 - 1500
Mulighet for litt mat før konkurr.
Klubbhus
1500 - 1545
Innskyting til konkurranse
Standplass
1600
Start konkurranse
Utstyr: bekledning etter været, våpen, ammunisjon 50 sk til samlinga + litt til konkurransen, rulleski
skate for de f. 2006 og eldre, joggesko
«Skiskytterkonkurranse» Kortnormal. Det skal brukes 2`er hjul eller tregere i klasse 17+. Raskere
hjul vil bli avvist på start.
Klasser
Jenter og gutter 10 - 12 år
(f. 2009 og 2007)
Jenter 13 - 16 år
(f. 2006 – 2003)
Gutter 13 – 16 år
(f. 2006 – 2003)
Damer 17 +
(f. 2002 og før)
Herrer 17 +
(f. 2002 og før)

løypelengder
500 m – skyt – 500 m – skyt –
500 m - mål
1 km – skyt – 1 km -skyt – 1 km
- mål
1,5 km – skyt – 1,5 km – skyt –
1,5 km - mål
1,5 km-ligg-1,5 km- ligg-1,5 km
-stå-1,5 km stå – 1,5 km- Mål
2 km-ligg-2km-ligg-2km -stå-2
km stå – 2 km- Mål

Diverse
Løpskonkurranse (IKKE
rulleski) 10 sek tillegg pr bom
20 sek tillegg pr bom
20 sek i tillegg pr bom
30 sek tillegg pr bom
30 sek tillegg pr bom

Mulighet til dusj på stedet.
Startkontingent på kroner 200 som dekker både renn og samling inkludert lunsj. Påmelding innen
mandag 13 august klokken 2359 på mail til ketil.reistad@gmail.com , alder, klasse, brikkenr, klubb.
Startkontingent betales via vipps til nr; 133531 husk å oppgi hvem det gjelder.
Spørsmål rettes til undertegnede på tlf. 91833212 eller mail: ketil.reistad@gmail.com
Mvh
Ketil R/rennleder/tlf. 91833212

