
 

BAMA YOUNG STAR 2020 
INFORMASJON 

PROGRAM LØRDAG 21. MARS  

 

Kl 10:30-11:30 Innlevering av ski til fluorfri smøring er rett på utsiden av hovedinngangen på 

Scandic Holmenkollen Park 

Kl 10:00-12:00 Utlevering av deltakerpose på Scandic Holmenkollen Park, følg skilt på hotellet. 

Vi er på et rom som heter Saga A.   

Kl 12:00 Lagledermøte Scandic Holmenkollen Park, Saga A 

Kl 12:30 Eat Move Sleep v/ Håkon Andersen, sponsorsjef i Bama.  

Kl 12:45 Foto med Tarjei Bø, Scandic Holmenkollen Park  

Kl 13:15 Sportslunsj, Scandic Holmenkollen Park Saga C 

Kl 14:10 BMW IBU World Cup jaktstart kvinner 

Kl 16:45 BMW IBU World Cup jaktstart menn 

Kl 17:15 Oppmøte Hopplassen, felles avmarsj til stadion for innskyting 

Kl 17:30 Innskyting (gutter først, deretter jenter) 10 min pr. kjønn * 

Kl 17:50 Fellesstart gutter* 

Kl 18:15 Fellesstart jenter* 

Kl 19:30 Premieutdeling m/Ingrid Landmark Tandrevold, på hotellet, rom: Saga A 

* Bama Young Star er en del av World Cup Holmenkollen og vi må rette oss inn etter arrangøren av 

dette mtp tider. Det betyr at tider på innskyting og start er ca. tider.       

 

 

 

 



 

 

PRAKTISK INFO 

 

Påmelding 

Norges Skiskytterforbund melder deg på til dette rennet, du som utøver trenger ikke å melde deg på 

til dette rennet. Rennet er for øvrig gratis, ingen startkontingent.  

 

Spørreskjema 

Alle utøvere som er kvalifisert til Bama Young Star må fylle ut et spørreskjema. Dette er 

opplysninger som NRK trenger til sin TV-sending, samt noe praktisk info som NSSF trenger som 

arrangør.  

 

Vi ber om at alle deltakerne som er kvalifisert fyller inn infoen på spørreskjema så fort som mulig 

og sist frist er 17. mars. 

 

Spørreskjema Bama Young Star 2020  

 

(Hold CTRL inne og klikk på linken over) 

 

Billetter 

Alle utøverne får 2 gratis billetter på VM-haugen lørdag 21. mars. En billett til utøver og en billett til 

foresatt.  

Ytterligere billetter kan kjøpes på www.skiskytterfest.no  

Lagledermøte 
Kl. 12.00 lørdag på Scandic Holmenkollen Park, Saga A 
NB pliktig oppmøte for ledere / trenere. 
Informasjon om løype, oppvarming, innskyting, skipreparering m.m. 

TD: Frode Karlsen 

Rennleder: Trine Besseberg 

 

Trening i løypene  

Det vil ikke være mulig å trene i løypene eller skyte i forkant av løpet eller dagen før. 

Mat 
Kl 13.15 blir det servert gratis sportslunsj til utøverne på hotellet.  
Trenere og foresatte kan kjøpe lunsj til 250kr pr pers.  
Husk å meld fra om antallet på spørreskjemaet som deltakerne skal fylle ut.  

I målområdet får utøverne smoothie og en banan, levert av Bama.  
Mat utover dette må dere sørge for selv. 

Akkreditering 

Hver utøver får utdelt en akkrediteringsvest som trener/leder til utøver kan benytte. 

Deltakerne benytter startnummeret sitt som akkreditering. 

Husk å levere tilbake akkrediteringsvesten etter rennet til Ida Bruem Reistad i NSSF.  
Dette gjør lagleder rett før premieutdelingen.  

https://nssf.typeform.com/to/SZbsD3
http://www.skiskytterfest.no/


 

Parkering 
Dere kan lesse av utstyr utenfor Scandic Holmenkollen Park.  

Vi har fått parkering i bunn av Midtstuen. Parkeringsbevis hentes på Scandic Holmenkollen Park i 
deltakerposen. Her må dere beregne god tid fra parkeringsplassen i Midtstua tilbake til hotellet. 
 
For de som ønsker kan man betale parkering på hotellet, det koster p.t. 150 kroner dagen og 
forutsetter ledig plass. 

Deltakerpose 

Utøverne får en deltakerpose på Scandic Holmenkollen Park og den kan man hente mellom 
kl.10.00 – 12.00 lørdag 21. mars og den inkluderer startnummer, våpennummer, 
akkrediteringsvester og parkeringsbevis.   

Oppvarmingsområdet 
Det er mulighet til å gå på ski i glidtest området. Info om hvor dette er får dere på lagledermøte. 

Skismøring 
Bama Young Star er et fluorfritt arrangement.  

Norges Skiskytterforbund har et smøreteam som skal preparere skiene til alle utøverne før start. 
Skiene skal leveres til NSSF utenfor Scandic Holmenkollen Park.  

Deltakerne får tilbake skiene på startstreken, NSSF organiserer alt fra skiene blir levert inn til de er 
på startstreken. Skiene blir rensa og alle ski blir preparert med likt produkt.  

Ved innskyting må utøver benytte seg av et annet skipar, enn de skal gå på under selve rennet.  

Oppmøte før innskyting  
Kl 17.15– ved Hopplassen. Hvor Hopplassen er, blir vist på lagledermøte.  
Vi går samlet ned til arenaen.  
 
Det blir ikke avtrekkskontroll. 

Utstyr og våpen kan gjøres klart, men innskyting og skigåing starter først når arenaen er klar for 
det. Vent på signal fra skytebanesjefen.  

Innskyting 
Kl 17:30 gutter og kl 17:40 jenter.  
Hver løper har kun 2 blinker til disposisjon. 

Innskytingsskiver blir kretsvis, og liste blir lagt på nett: 
https://skiskyting.no/anlegg-og-arrangement/nasjonale-arrangementer/bama-young-star/   

Distanse 
Fellesstart 3x2 km/ 2 skytinger.  
Løype: Løypekart blir lagt på nett: https://skiskyting.no/anlegg-og-arrangement/nasjonale-
arrangementer/bama-young-star/   

Skiver 
Alle skyter på skive tilsvarende startnummer.  

Strafferunde  
100 m 

https://skiskyting.no/anlegg-og-arrangement/nasjonale-arrangementer/bama-young-star/
https://skiskyting.no/anlegg-og-arrangement/nasjonale-arrangementer/bama-young-star/
https://skiskyting.no/anlegg-og-arrangement/nasjonale-arrangementer/bama-young-star/


 

Tidtaking - SiwiData  
Løperne skal gå med transpondere/brikker som blir utlevert av SiwiData ved start. Løperne skal 
altså ikke ha sine private Emit brikker. 
Det vil i ettertid bli lagt ut resultater og resultater med analyse på www.skiskyting.no  

Utgifter 
De som har reiseutgifter på over kr.1.500,- kan sende reiseregning. 
Vi subsidierer noe reiseutgifter for løpere og ledsager etter billigste alternativ.   
Kjøregodtgjørelse kr. 2,50 pr km + kr. 1,00pr. passasjer. Er det flere løpere fra samme klubb 
forutsettes det at disse kjører felles bil for å få full kjøregodtgjørelse. 

De som trenger fly, bestiller dette selv og med billigste reisealternativ.   

Forbundet dekker ikke overnatting. 

Tilskuddet vil bli vurdert etter billigste reisealternativ. Hvor mye hver enkelt får dekket avgjøres 
når vi får inn alle reiseregningene. 

Reiseregning sendes til stig.flatebo@skiskyting.no innen 15.april 2020.   

Sanitet 
Det vil være en ambulanse og ett vaktlag tilstede under konkurransen. 

Garderobe 
Det er muligheter for å skifte på hotellet.  

Funksjonærer 
Funksjonærer er tilknyttet World Cup. 

Premiering 
Alle vil få utdelt deltagerpremie ved premieutdeling kl 19:30 på Scandic Holmenkollen Park. 
Det blir premier til de ti beste i hver klasse. Alle utøvere møter på premieutdeling for felles bilde.  

Opptreden under fellesstarten 
Rennkomiteen for WC skiskyting ønsker å gjøre oppmerksom på at Bama Young Star finner sted 
under WC-arrangementet. Samtidig understrekes det at fellesstarten for 15/16-åringene vil bli 
gjennomført som et ”World Cup-renn” med de samme regler for opptreden av løpere og ledere lagt 
til grunn. I tillegg vil NRK være i arbeid under fellesstarten. Dette innebærer at alle beskjeder 
som blir gitt om trening, opphold på stadion, tidspunkt, garderober, 
smøringsfasiliteter etc. må respekteres.  

NRK 
NRK vil sende rennene i opptak. 

Overnatting 

Alle må selv bestille og betale sitt opphold.  

Det kan være mulig å få gunstige sportspriser på Quality-hotellene i Oslo, benytt dere av følgende 

link: https://www.nordicchoicehotels.no/idrett/ : bookingkode er 66184 og kan kun brukes på web. 

 

Øvrig informasjon 
Har klubbene/utøvere spørsmål vedrørende Bama Young Star, bes disse rettes til Vegar Rolfsrud 
vegar@skiskyting.no mobil: 976 93 662. 

http://www.skiskyting.no/
mailto:stig.flatebo@skiskyting.no
https://www.nordicchoicehotels.no/idrett/
mailto:vegar@skiskyting.no


 

Sykdom/Forfall 
Siste frist for regionene til å sette inn reserver er innen kl 23:59 tirsdag 17. mars 2020.   

Ved forfall så kommer reserven fra samme region inn.  
Forfall må meldes vegar@skiskyting.no og det er NSSF som melder av utøver / melder på utøver til 
rennet.  

 

Bama og Norges Skiskytterforbund ønsker vi deg velkommen til en aktiv dag i Holmenkollen! 

 

 

 

_______________________    ________________________ 

Håkon Andersen      Vegar Rolfsrud 

BAMA        Norges Skiskytterforbund 

Sponsorsjef       Bredde- og rekrutteringssjef 

 

 

mailto:vegar@skiskyting.no

