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INFORMASJON



EQ TIMING

EQ Timing stiller med en ressursperson som er tilgjengelig i 
forkant av arrangement og fysisk tilstede på de stedene hvor 
arrangøren velger å benytte seg av EQ Admin. (NM/NC/HL)
Det betyr at arrangøren må gjøre tidtakerjobben selv og ha alt utstyret, ressurspersonen skal 
veilede arrangøren underveis i forberedelsene og gjennomføringen. Hvis man ønsker at EQ Timing 
skal gjøre tidtakingen, kan man kjøpe denne tjenesten. NSSF dekker lønn og reise, arrangøren 
dekker overnattingskostnader til ressurspersonen. 
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Utøver går kun med egen brikke – Valgfritt fot

Utøver må huske å endre brikke i EQ til senere renn etter 
å ha kjøpt ny.
Veiledning ligger i invitasjonsmalen, og her:
http://skiskyting.no/no/nyheter/nyheter_2019/Tidtakerbrikk
er+sesongen+2019-20.b7C_wRbY5s.ips
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EQ TIMING - BRIKKE

http://skiskyting.no/no/nyheter/nyheter_2019/Tidtakerbrikker+sesongen+2019-20.b7C_wRbY5s.ips


EQ TIMING - MELLOMTIDER

NSSF har fire stk ETS1 mellomtidsklokker med looper og GPRS 
antenne (gjelder for NM, NC og HL)

- 2 stk settes opp så nærme 10 meter før og 10 meter etter standplass. 
Dette for at utøvere kan se hvor lang tid de brukte på «standplasstid». En kan også få en tid fra utgang 
strafferunde og frem til 10 meter før standplass igjen for å få rundetid i løypa. 

- 1 stk settes opp i løype hvor de fleste løypene går for sekundering
1 stk ekstra mellomtid som kan benyttes for å få mellomtid i alle løyper

- Dette er kostnadsfritt for klubbene

NSSF har som et krav i arrangørkontrakten at arrangørene har et testløp 
i forkant av NM, NC og HL for å evt luke bort feil med tidtakingen.
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NOEN FORVENTNINGER FRA NSSF

• Arenaen er ferdig rigga kvelden før offisiell trening (værforhold kan gjøre at TD/NSSF gjør unntak)
- RIGG SKYTEBANEN (DER MATTENE LIGGER) SOM OM DET VAR KONKURRANSE

• Startlister blir sendt til godkjenning av TD og NSSF i løpet av tirsdag samme uke som det er 
renndag (enkelte unntak av dette ihht reglementet)

• Innskytingslister blir sendt til godkjenning av TD i løpet av tirsdag
- DAG 1 TREKKES ETT SETT MED KRETSER PÅSKIVE 1-15.
- DAG 2 TREKKES SAMME SETT MED KRETSER PÅ SKIVE 16-30

• Nok folk på offisiell treningsdag, spesielt på skytebanen til å trekke opp skiver og koste matter
• Uoffisielle lister henges opp raskt etter at siste løper er i mål.
• Heng opp alt av lister enten kvelden før eller tidlig om morgenen på konkurransedagen
• Husk at utstyrskontrollen er operativ 30 minutter innskyting starter – i hver pulje. 

Arrangøren skal vente på utøverne og ikke motsatt. 
• Kontroll av akkrediteringsvester inn i laglederboksen
• Arrangøren skal ha gode nok snøforhold slik at utøverne kan benytte sitt beste konkurranseutstyr. 

Ved spesielle forhold, kan rennjuryen korte ned distansen og/eller gå andre løyper som har gode 
nok forhold. 
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FOR ARRANGØRER AV NM / NC /HL 

• Arrangørene sender inn adresse for følgende:
- Fakturaadresse
- Leveringsadresse (for startnummer, reklamebannere osv)
- Adresse hvor medaljer skal sendes
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FOR ARRANGØRER AV LM

• Arrangørene sender inn adresse for følgende:
- Fakturaadresse
- Adresse hvor medaljer og diplomer skal sendes

Sendes til: christian@skiskyting.no

mailto:christian@skiskyting.no


UTSTYR

• Alle arrangører får ett logistikkskjema
- Viktig her at arrangørene bekrefter at utstyret er kommet frem
- Arrangør organiserer transport videre og sender bilag til NSSF for å få godtgjort 

transportutgifter
- Det står på skjemaet hvor det skal sendes inkl adresser, frister for å sende til neste 

arrangør

• Startnummer skal vaskes, tørkes og sorteres ihht slik det står på alukassene
startnumrene kommer i

• Akkrediteringsvester skal også tørkes før det legges ned i alukasse
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UTSTYR ARRANGØR

Sørg for at det er nok våpenstativ i arenaen og bruk startområde til å ha dette så 
stor som mulig med god avstand mellom våpenstativene. 

- Bildene under er et eks fra Molde, god løsning ift lagring av stativ.
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UTSTYR ARRANGØR

Ha nok mønepanner slik at vi får lagt mønepanner tett i tett der hvor det kan oppstå situasjoner 
hvor utøver kan bli frista til å gå mellom mønepanner. Eks inn og ut av strafferunden.
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RADIOER

Det er mulig å leie radioer (30 stk) på tre ulike kanaler
- Kostnad for arrangør er kroner 800,- eks mva. 

Radioer fra NSSF deles ut og leveres inn 
fra rennkontoret + husk å signere ut/inn. 

Skjema med radiofordeling og signering ligger i 
Arrangørhåndboka
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SMØREVOGNER

Lag kart som viser plasseringer – og skilt på plassene

Ha en plan på hvem som skal stå hvor, før ankomst

Området må være brøytet og klart med strøm, før ankomst

Det skal være en parkeringsplass inntil smørevogna for bil
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LAGLEDERMØTET

Benytt malen fra Arrangørhåndboka

Send rundt skjema til alle lagledere for de fyller inn 
navn, mobil og e-post.

Lisens
Nevn kretser som har løpere som ikke har lisens, 
de blir igjen etter lagledermøte
Ikke nevn navn på  enkeltutøvere i plenum.
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UTSTYRSKONTROLL

25

• Avtrekkskontroll:
- Følge med på om noen kommer med tomhylse i 

kammeret – 30 sek tillegg
- Kontrollmerket
- Sørg for at disse kan utføre avtrekkskontroll:

https://www.youtube.com/watch?v=DjLp-nNSsLM

• Visitasjon etter innskyting:
- Følge med på om noen kommer med tomhylse i 

kammeret – 30 sek tillegg
- Skarpt skudd er diskvalifikasjon

https://www.youtube.com/watch?v=DjLp-nNSsLM


KONTROLLMERKET
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