
 

 

 

 
 

Innbydelse karusellrenn i skiskyting 

Nordreisa lørdag 27. og søndag 28. februar 2021 
 

Velkommen! 
 

Nordreisa IL Ski og Skiskyting ønsker alle velkommen til karusellrenn i skiskyting. 

Fellesstart 27. februar og sprint 28. februar. 

Rennkomite 
Funksjon Navn Epost Mobil 

Rennleder Vidar 

Nikolaisen 

vidar.aamo.nikolaisen@griegseafood.com 918 78 362 

Renn-

sekretær 

Harriet 

Steinkjer 

Nystu 

harriet@nordtroms.net 900 57 035 

Teknisk  

delegert 

Espen 

Pettersen 

epe@dips.no 404 06 513 

Skytebanesjef Ikke fastsatt   

Løypesjef Kjetil Hallen kjetil.hallen@nordtroms.net 975 41 647 

Rennjury TD, rennleder og skytebanesjef 
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Generelt om arrangementet: 

Årets sesong og arrangementer vil være preget av verdens pågående pandemi knyttet 

til Covid-19. Helgens renn i Nordreisa vil ikke være noe unntak. Fokus på smittevern 

for løpere, arrangører og ledsagere vil være ekstremt viktig for gjennomføring av 

arrangementet.  Det er viktig at vi alle da bidrar og tar et ansvar for å følge gitte 

retningslinjer gitt av myndighetene, kommunen, Troms- og Norges 

Skiskytterforbund. På denne måten kan vi gjennomføre et trygt og godt arrangement.  

 

Skiskytterrennet vil gjennomføres etter retningslinjer fra Norges Skiskytterforbund 

sin smittevernveileder, og etter retningslinjer fra Troms Skiskytterkrets. Dette 

medfører noen tilpasninger i forhold til «normal praksis», og det er derfor viktig at 

alle leser innbydelsen. Arrangementet forutsetter at smittesituasjonen for Covid-19 

holder seg stabil i kommunen. Arrangør holder for øvrig tett dialog med 

smittevernlege om praktisk gjennomføring av arrangementet. 

 

Det er satt en begrensning på maksimalt 200 personer på arena i tilknytning til 

arrangementet. Vi henstiller klubbene til å stille med så få ledsagere som mulig, og 

maksimalt 1 pr. utøver. Arenaen vil bli avgrenset med bukker og sperregjerder, og 

alle utøvere og ledsagere vil sluses inn via en felles inngang for registering. Vi vil 

bruke Nordreisa IL sin QR registrering for alle som skal inn på stadion, samt evt 

manuell registrering. Det er derfor nødvendig for alle å ha med telefon for 

registrering. Det er svært viktig at dette følges med tanke på eventuell smittesporing i 

etterkant. 

 

Nordreisa IL ønsker så få kontaktpunkt mellom arrangør og deltagere i arrangementet 

som mulig. Dette for å forhindre eventuell smitte av Covid-19. Følgende spesielle 

tiltak vil derfor gjennomføres: 

 

 



              

   

 

 
 

 

1. Arrangøren pakker startnummer, lånebrikke + evt. nummerlapper til våpen og 

støtte i separate poser til enhver utøver. Dette avhentes utenfor rennkontoret. 

Vi oppfordrer alle til å stille med egen brikke. 

2. Eventuell lånebrikke monteres selv av løper. Startnummer og lånebrikke 

leveres tilbake ved målgang. Disse leveres i separate poser/bøtter som vil være 

godt merket i målområdet. 

3. Kun MINI-klassene premieres. Premie blir delt ut ved målgang (100%). 

Premiering for rekruttløpere/junior inngår i Troms Cup. Ingen trekkepremier. 

4. Det tillates ikke etter anmelding på løpsdagen. 

5. Det vil ikke bli tilbud om garderober under eller etter løpet. 

6. Saga skihus vil kun være åpent som varmestue. Maksimalt 50 personer 

samtidig. 1 meter regelen gjelder. Løpere prioriteres. 

7. Ingen kafesalg under arrangementet.  

 

Vi ber om at utøvere/ledere/foreldre spesielt merker seg følgende. Man skal ikke 

møte hvis: 

• Du har ett eller flere symptomer som hodepine, feber, rennende nese, sår hals, 

kvalme, nyser eller hoster, er kortpustet, har mistet lukte eller smaksans eller 

andre tegn på sykdom. 

• Det er mindre enn 2 dager siden du ble frisk fra sykdom. 

• Du har vært i samme husstand med eller hatt tilsvarende nærkontakt med et 

bekreftet tilfelle av Covid-19 tilfelle de 10 siste dagene. 

 
 

 

 

 



              

   

 

 
 

 

Tid:    Lørdag 27. februar 2021 

Konkurranseform: Fellesstart 

Arena:   Saga skistadion – avgrenset område 

Kafeteria:   Saga skistadion – uten bevertning. Maksimalt 50 personer 

Premieutdeling:  Saga skistadion. Ved målgang, og kun for Mini  

Parkering:   Saga skistadion – etter anviste plasser 

Innskyting:   kl. 1030 – 1145. Skiveinndeling legges ut på hjemmeside 

www.nordreisail.no 

Visitasjon: Alle løpere over 17 år må visitere våpenet før start. Visitasjonen 

av våpenet skjer ved utgangen av standplass på skive 1. For yngre 

løpere skal våpnene visiteres før transport fra matte til stativ. 

Våpnene visiteres av arrangør før utlevering fra standplass. 

Start:    kl. 1200. Fellesstart med sammensatte klasser. 

Klasser:  J/G Mini B 

J/G Mini A 

J/G 13 – 14 år 

J/G 15-16 år 

K/M 17-19 år 

 K/M 20-22 år (med forbehold og tillatelse for dette)  

 

Løyper:  Løypekart på stadion og skytebane 

Påmelding:  Online påmelding via Eqtiming innen onsdag 24. februar 2021 kl. 

2359. Ingen etter anmelding på løpsdagen. 

 

Tidtaking: Manuelt eller ved bruk av EMIT 

 

Startkontingent: 8-10 år  kr. 100,- 

11-16 år  kr. 120,- 

17-22 år  kr. 140,- 

Brikkeleie:  kr. 50,- 

Betaling av startkontingent skjer via påmeldingssystemet 

NB! Alle som er fylt 13 år må ha betalt skiskytterlisens! 

http://www.nordreisail.no/


              

   

 

 
 

Tid:    Søndag 28. februar 2021 

Konkurranseform: Sprint 

Arena:   Saga skistadion – avgrenset område 

Kafeteria:   Saga skistadion – uten bevertning. Maksimalt 50 personer 

Premieutdeling:  Saga skistadion. Ved målgang, og kun for Mini  

Parkering:   Saga skistadion – etter anviste plasser 

Innskyting:   kl. 1030 – 1145. Skiveinndeling legges ut på hjemmeside. 

www.nordreisail.no  

Visitasjon: Alle løpere over 17 år må visitere våpenet før start. Visitasjonen 

av våpenet skjer ved utgangen av standplass på skive 1. For yngre 

løpere skal våpnene visiteres før transport fra matte til stativ. 

Våpnene visiteres av arrangør før utlevering fra standplass. 

Start:    kl. 1200. 30 sek startintervall.  

Klasser:  J/G Mini B 

J/G Mini A 

J/G 13–14 år 

J/G 15-16 år 

K/M 17-19 år 

K/M 20-22 år (med forbehold og tillatelse for dette) 

  

Løyper:  Løypekart på stadion og skytebane 

Påmelding:  Online påmelding via Eqtiming innen onsdag 24. februar 2021 kl. 

2359. Ingen etter anmelding på løpsdagen. 

 

Tidtaking: Manuelt eller ved bruk av EMIT 

 

Startkontingent: 8-10 år  kr. 100,- 

11-16 år  kr. 120,- 

17-22 år  kr. 140,- 

Brikkeleie:  kr. 50,- 

Betaling av startkontingent skjer via påmeldingssystemet 

 

NB! Alle som er fylt 13 år må ha betalt skiskytterlisens! 

 

http://www.nordreisail.no/


              

   

 

 
 

Klasser og løyper fellesstart: 

 

Mini B (stor blink)  3 km   LL – 100 m 

 

Mini A (liten blink) 3 km   LL – 100 m 

 

J 13-14 år   4 km   LL – 100 m 

  

J 15-16 år    4,5 km  LL – 100 m 

 

G 13-14 år   4 km   LL – 100 m 

 

G 15-16 år   6 km   LL – 100 m 

 

K 17-19 år   7,5 km  LLSS – 150 m 

 

K 20-22 år   10 km  LLSS – 150 m 

 

M 17-19 år   10 km  LLSS – 150 m 

 

M 20-22 år   12,5 km  LLSS – 150 m 

 

Løypetraseer ikke fastsatt – offentliggjøres løpsdagen på stadion. 

 

Straffetillegg: 

100 m strafferunde pr bom for klassene Mini A/B, J/G 13-14 år, J/G 15-16 år. 

150 m strafferunde pr bom for klassene K/M 17-19, K/M 20-22 år  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

   

 

 
 

Klasser og løyper Sprint: 

 

Mini B (stor blink)   2,5 km  LL – 100 m 

 

Mini A (liten blink)  2,5 km  LL – 100 m 

 

J/G 13-14 år    3 km   LL – 100 m 

 

J 15-16 år    4 km   LL – 100 m 

 

G 15-16 år    5 km   LL – 100 m 

 

K 17-19 år     6 km   LS – 150 m 

 

K 20-22 år    7,5 km  LS – 150 m 

 

M 17-19 år    7,5 km  LS – 150 m 

 

M 20-22 år    10 km  LS – 150 m 

 

Løypetraseer ikke fastsatt – offentliggjøres løpsdagen på stadion. 

 

Straffetillegg: 

100 m strafferunde pr bom for klassene Mini A/B, J/G 13-14 år, J/G 15-16 år. 

150 m strafferunde pr bom for klassene K/M 17-19, K/M 20-22 år  

 

 

 

 

 

 


