
 
 
 
   

Velkommen til Skiskytter med MOT-samling  
Sogn og Fjordane skiskytterkrets inviterer alle 15 og 16 
åringer i region Vest til Skiskytter med MOT-samling på 
Ullsheim 12.-13. september 2020. 
 
Dette er en samling for utøvere født i 2005 og 2006, jenter og gutter.  

Vi møtes på klubbhuset til Markane Idrettslag ved Ullsheim skistadion 
lørdag kl 9:30, første økt begynner kl 10:00. 

På grunn av Covid-19 blir samlingen gjennomført som dagssamlinger. 
Tilreisende fra Hordaland skiskytterkrets må på eget initiativ bestille 
overnatting. Ta kontakt med kretsen om det er ønskelig med tips for 
aktuelle overnattingsmuligheter.  
 

Trenere/foreldre oppfordres til å stille. 

Det er et ønske fra NSSF at alle klubber som har en eller flere deltagere 
stiller med en trener/foresatt på alle øktene under hele samlingen. 
 

Utstyrsliste: 
• Våpen + armreim 
• Skudd (ca. 300) 
• Joggesko 
• Rulleskiutstyr skøyting (sko, ski, staver, ekstra pigger og hjelm) 
• Drikkebelte 
• Treningsklær til program (lurt med ekstra overtrekk i tilfelle 

nedbør) 
• Hansker, lue, buff 

  



 
 
 
   
Meld fra dersom der er særskilte behov i forhold til mat. 

Måltider: 

Lørdag: lunsj og middag  

Søndag: lunsj og enkelt måltid før avreise 
 

Påmelding:  

Frist for påmelding er 6. september. 

Påmelding og betaling via: EQ-Timing, https://www.eqtiming.no/  

Pris: kr 400 pr person 
 

Det blir tatt bilder under samlingen som blir lagt ut på 
skiskytterforbundet sine kanaler (hjemmeside, facebook, instagram). 
Dersom det er noen som ikke ønsker å bli tatt blide av, ber vi om 
tilbakemelding. 

De påmeldte utøverne vil få oversendt program for samlingen og 
informasjon om gjeldende smitteverntiltak mot Covid-19 når det nærmer 
seg arrangementet.  

 

NB! Utøvere og støtteapparat skal ikke møte opp på samling hvis: 
• De har luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19 
• De er i karantene eller isolasjon 

 

Kontaktpersoner:  

Kontaktperson Sogn og Fjordane Skiskytterkrets: May Kristin Sæther, 
90117856 

Kontaktperson NSSF: Ida Bruem Reistad, 91338661 

NSSFs ressurspersoner: Mathea Tofte og Steffen Solhaug Sæther 


