
 

 

 

VELKOMMEN TIL HOVEDLANDSRENNET 2021 
Skillevollen Idrettspark, Mo i Rana, 04 - 07. mars 2021 

Arrangementet arrangeres ihht. til Norges Skiskytterforbunds 
Konkurransereglement, Koronaveileder og lokale smittevernregler. 

Velkommen til HL skiskyting 2021 på Skillevollen, Mo i Rana! 

På grunn av den spesielle situasjonen vi er inne i blir HL 2021 noe annerledes enn vanlig: 

Det blir ikke offisiell trening torsdag. Anlegget og løyper vil være åpne for normal 
bruk, men standplass er stengt for trening. 

-Vi følger en plan på inntil 200 utøvere pr. pulje, og en ledsager pr. utøver, til sammen 400 
personer. Vi legger opp til 2 puljer pr. konkurransedag, og at alle fra pulje 1 må ut fra arena før 
pulje 2 ankommer. Øvrige som er med er velkommen som publikum. Der er grensa per i dag på 
200 personer. 

-Vi legger stor vekt på smittevern, og har tett samarbeid med fagfolk på området. 

-Det blir deltakerpremie til alle deltakere. I tillegg blir det premiering til de tre beste, som deles ut 
forløpende per klasse på stadion. Det blir ikke felles innendørs premieutdeling eller andre 
fellesarrangementer som samler mange mennesker.. 

 

PROGRAM 
 

Torsdag 4.3.21. 
10:00 – 16:00 Løypenett holdes åpent for bruk/inspeksjon. Standplass er stengt for trening. 

 
18:00 – 19:00 Lagledermøte blir avholdt på Teams. 
 

Fredag 5.3.21  
07:30 – 09:50 Utstyrskontroll gutter 15 – 16 år 
08:15 – 09:45 Innskyting gutter 15 -16 år 
10:00 Start gutter 15 – 16 år 
Ca. 12:45 Blomster og premie seremoni/ gutter 15 – 16 år på stadion, ved Køta 
 
13:15 – 14:50 Utstyrskontroll jenter 15 – 16 år 
 
 



 

 

13:45 – 14:45 Innskyting jenter 15 – 16 år 
15:00 Start jenter 15 – 16 år 
Ca. 16:30 Blomster og premieseremoni jenter 15 - 16 år på stadion, ved Køta 
 
17:30 Lagledermøte avholdes på Teams 
 
 

Lørdag 6.3.21  
 

07:30 – 09:50 Utstyrskontroll gutter 15 – 16 år 
08:15 – 09:45 Innskyting gutter 15 - 16 år 
10:00 Start gutter 15 – 16 år 
Ca. 12:30 Blomster og premieseremoni gutter 15 – 16 år på stadion, ved Køta 
 
13:15 – 14:50 Utstyrskontroll jenter 15 – 16 år  
 
13:45 – 14:45 Innskyting jenter 15 – 16 år 
15:00 Start jenter 15 – 16 år 
Ca. 16:30 Blomster og premieseremoni jenter 15 - 16 år på stadion, ved Køta 
 
17:30 Lagledermøte avholdes på Teams. 

 
 

Søndag 7.3.21. 
07:00 – 08:35 Utstyrskontroll jenter og gutter 15 år 
07:30 – 08:30 Innskyting gutter og jenter 15 år 
08:45 Start stafett jenter 15 år 
09:45 Start stafett gutter 15 år 
Ca. 11:20 Premieutdeling jenter og gutter 15 år ved på stadion, ved Køta 
 
11:20 – 12:50 Utstyrskontroll jenter og gutter 15/16 år 
 
11:45 – 12:45 Innskyting jenter og gutter 15/16 år 
13:00 Start stafett jenter 15/16 år 
14:00 Start stafett gutter 15/16 år 
 
Ca. 15:30 Premieutdeling jenter og gutter 15/16 år på stadion, ved Køta. 

 
Premieutdeling klassevis på stadion, fortløpende etter protestfristens utløp. 
 
Med forbehold om endringer i tidsprogrammet ut ifra antall påmeldte og Covid-19 retningslinjer. 
 

 

ANKOMST TIL ANLEGGET 
 

Skillevollen Idrettspark: Øyjordsveien 1, 8616 Mo i Rana  

Se bykart på vår nettside: Nettside: https://www.hl2021.no/ 



 

 

 

STARTKONTINGENT 
 

Startkontingent på individuelle renn konkurranser er for løperne er kr. 220,- pr konkurranse, og kr. 
400 pr. stafettlag.  

 

PÅMELDING INDIVIDUELT 
 

Online påmelding via www.eqtiming.no. 
Frist for påmelding: Mandag 1. mars 2021 kl. 23:59 

Eventuell etteranmelding behandles av operativ rennjury som kan akseptere nye påmeldinger 
inntil start av arrangementets første lagledermøte. Operativ rennjury har full anledning til å 
plassere etteranmeldte utøvere hvor som helst i startfeltet, og de skal heller ikke ha noe prioritet 
for innskytingsskive. Etteranmeldingsgebyr på nasjonale renn er 7 x startkontingent. 

PÅMELDING STAFETT  
 
Påmelding av stafettlag på nasjonale arrangement settes til tirsdag kl.23:59 i samme uke som 
arrangementet avvikles. For nasjonale arrangement gjøres fordelingen av stafettlag på siste 
lagledermøte før stafetten. Deretter blir link til påmelding sendt pr. e-post til lagleder for laget. 
Frist for navnepåmelding og rekkefølge i stafett er tidligst 2,5 timer etter at offisiell liste 
foreligger fra konkurransen dagen før. 
 
Ved spørsmål knyttet til påmelding, ta kontakt med tidtakersjefen. 
Tidtakersjef: Ronny Solvoll  E-Post: ronny.solvoll@rana.kommune.no Tlf.: 976 97664 
 

LISENS 
 

Skiskytterklubbene er ansvarlige for at alle løperne har betalt lisens og gjennomgått 
sikkerhetsbestemmelsene. For de som ikke har betalt lisens kan man løse engangslisens 
på rennkontoret, kr. 70,- pr. konkurranse. Oversikt over hvem som har betalt lisens finner du på 
følgende link: 
http://skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_informasjon/oversikt_over_lisenser/  

TIDTAKERBRIKKE 
 

Det benyttes kun utøverens personlige brikke. Det skal kun benyttes brikke som er nyere enn tre 
år eller som har byttet batteri de siste tre årene. 

 

STARTNUMMER 
Startnummer gis personlig til utøver etter godkjent avtrekkskontroll og sjekk av brikke ved 



 

 

adkomst til arena. Startkontingent for etteranmeldte skal være betalt før man får ta imot 
startnummer. Startnummer som ikke leveres tilbake må erstattes med kr 300,-. 

 

RENNKONTOR 

Åpningstider:  

 Torsdag 09:00 – 16:00 
Fredag: 06:30 – 18:00 

 Lørdag: 07:30 – 16:00 
 Søndag: 07:00 – 16:00 

OVERNATTING 
 

Følgende steder har arrangør gjort avtale om overnatting: 

Overnattingsplass     Avstand: 5 Km 
Meyergården Hotell    Tlf.: 751 34000 
      E-Post: meyergarden@meyergarden.no 

DUSJ 
 

Ikke tilgang pga. Covid 19 

SERVERING 
 

Kafe i servicebygget 

PARKERING 
 

Vanlig parkeringsavgift for personbiler er kr. 50,- pr. dag. Treningsdag (torsdag 4.3.21) er det 
gratis parkering. Det er mulig å kjøpe parkeringsbillett for hele helga til kr.150,-. 
 

BOBILPARKERING 

Vi har plasser for bobil til kr 1000,- inkl. strøm for hele arrangementet 4. – 7.3.21, men det er 
begrenset antall, ta kontakt med: 

Navn: Frode Johansen Tlf. 959 43075 

SMØREBODER / SMØRETILHENGER 
 

Ønsker du å bestille smørebod eller oppstillingsplass for «smøretilhengere», ta kontakt med: 



 

 

Navn: Stein Mathisen Tlf. 990 07723 

Pris for smørebod / smøretilhenger er kr. 2 500 for hele arrangementet inkl. strøm. 

Frist for å bestille smørebod eller oppstillingsplass for smøretilhenger: 4.2.2021. 

 

Smøreboder er forbeholdt Skikretsene frem til 4.2.21 hvis de ønsker å leie. Hvis det etter denne 
datoen er ledige smøreboder er det «først til mølla». 

 

PUBLIKUM.  
 
I henhold til Covid-19 retningslinjer, er vi forpliktet til å ha navn på alle som er på stadion. Derfor 
må alle som er publikum registrere seg Dette skjer via skanning av QRL - kode.  

HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIER 
 

Nettside: www.hl2021.no https://www.hl2021.no/ 

Face book: www.facebook.no/hlskiskyting2021 

Instagram: #hlskiskyting2021 

Vi har gratis wifi på stadion   
Nettverk: Fyll inn nettverket 
Passord: Fyll inn passord 
 

 

TEKNISK DELEGERTE 
 

Navn Navnesen     Navn Navnesen 
E-Post: adresse@epost.no    E-Post: adresse@epost.no 
Tlf: XXX XX XXX     Tlf: XXX XX XXX 

RENNLEDER 
Lars I. Markås   E-Post: lars.markaas@gmail.com  Tlf: 415 67 348 

 

Det tas forbehold om endringer som følge av Covid-19 situasjonen! 

VELKOMMEN TIL SPENNENDE DAGER PÅ SKILLEVOLLEN! 
 

Oppdatert: mandag 2. november 20 kl. 23:49 


