
  

  
  

INNBYDELSE   KARUSELLRENN   SPRINT   
  

BJERKVIK   IDRETTSPARK     
  

20.MARS   2021   
  
  

Tid:   Lørdag     20.mars   2021   

Arena:   Bjerkvik   idrettspark   

Registrering   av   oppmøte:   Ved   inngang   til   arena,   forside   av   idrettshallen.     
  
  

Dusj/garderober:   Grunnet   covid-19   restriksjoner,    vil   det   ikke   være     
dusj/garderobe   tilgjengelig.   

  
Toaletter: To   stk   toaletter   er   tilgjengelige   på   tidtakerbygget/rennkontor,     

inngang   fra   øst.     
  

Kafè:   Grunnet   covid-19   restriksjoner,   vil   idrettshallen   være   stengt   og   
eneste   kafèsalg   vil   bli   gjennom   vinduet   ved   inngangspartiet   på   
idrettshallen.   Betaling   med   VIPPS.   Husk   2   m   avstand   i   kø.   

Premieutdeling:   Utendørs   på   Bjerkvik   idrettspark.   Minier   premieres   ved     
målgang.   Trekkepremier   utdeles   i   målområdet   etter   målgang.   

Rennkontor:  I   tidtakerbygget   -   åpner   kl.09.00,   nr   deles   ut   i   gjennom   vindu.     

Innskyting:   10:30   -   11:45   
Skivetildeling   for   innskyting   vil   bli   annonsert   på   Facebook     

siden   til   Troms   Skiskytterkrets   dagen   før     og   som   oppslag   på   
inngang   stadion.   

  
Husk   visitasjon   av   våpen.   For   løpere   i   17   årsklassen   og   oppover   
skjer   dette   ved   utgang   av   standplass,   på   skive   1.   For   de   yngre   
klassene   skal   dette   gjøres   av   
standplasspersonell/trenere/foreldre   hver   gang   et   våpen   skal   
transporteres   fra   matte   til   stativ.   Under   innskyting   gjøres   
kontrollen   av   trenere   /   og   eller   standplasspersonell.    Husk   å   
tilkalle   “spritmann”   mellom   hver   familie-kohort.   

  
  

  



  

  
Start:   Første   start   kl.   12:00.     

30   sek   startintervall.   
  

  
  

KLASSER   OG   LØYPER     SPRINT   
  

Mini   B    9-10   år    (stor   blink)   2   x   0,8   km   +   300m         2   skytinger   (ligg)   
Mini   A   11-12   år   (liten   blink)   3   x   0,8   km       2   skytinger   (ligg)   
J/G   13-14   år   1,3   km   +   0,8   km   +   0,8   km       2   skytinger   (ligg)   
J   15-16  3   x   1,3   km       2   skytinger   (ligg)   
G   15-16  1,3   km   +   2,5   km   +   1,3   km       2   skytinger   (ligg)   
K   17-19  3   x   2,0   km   2   skytinger   (ligg/stå)   
K   20-22  3   x   2,0   km   2   skytinger   (ligg/stå)   
M   17-19  3   x   2,5   km   2   skytinger   (ligg/stå)   
M   20-22 3   x   3,0   km 2   skytinger   (ligg/stå)   
  

Det   er   desverre   ikke   anledning   for   seniorer   å   delta.   Vi   vil   søke   smittevernlege   om   
dispensasjon   for   de   få   utøverene   som   er   over   20   år   og   under   22   år.   Disse   oppfordres   til   ikke   å   
melde   seg   på   før   avklaring   på   dette   foreligger,   sannsynligvis   tirsdag   evt   onsdag   rett   før   
påmeldingsfristen.   Tillatelse   offentliggjøres   på   facebook.   

  
Løyper:   Løypekart   slås   opp   på   utvendig   tavle   på   idrettshallen   og   på     

stadion.   
  

Brikker:   Vi   kjører   uten   Emit-brikker.   Vi   har   innebygde   chip`er   på   startnr.   
  

Påmelding: Online-påmelding   via    EQ-timing :   finn   rennet   og   meld   på   via     
«EQtiming»,   se:   www.eqtiming.no.   Påmeldingen   åpnes   så   raskt     
som   mulig.    

  
Påmeldingsfrist   onsdag   17.03.2021   kl.   23.59 .     
  

Etteranmelding   faktureres   mot   dobbel   startkontigent.     
Etteranmelding   online   via   EQtiming,   kan   også   gjøres   på   arrangør-PC   på   rennkontoret   
renndagen   før   kl   09.30.   
  
  

Startkontingent   pr   renn:     
  

Mini 100,-   
13-16   år 100,-   
Junior 130,-   

  
Startkontingent   via   påmeldingssystemet.     

  
  

Premiering:  Premiering   for   Mini   A   og   B.     
Trekkepremier   for   alle   deltakere.   

  



  

  
  

Betaling :   Etter   faktura   som   sendes   ut   i   etterkant   av   løpet.   
  
  
  

Startnummer:   Hentes   enkeltvis   på   rennkontoret,   senest   1   time   før   rennstart.     
Ikke   innlevert   nummer   må   erstattes   (500,-).   

  
  

Lisens:   Lagleder   er   ansvarlig   for   at   alle   har   løst   lisens   (gjelder   f.o.m   
fylte   13   år).   Ingen   får   starte   uten   lisens.   Engangslisens   kan   løses   før     

start   på   rennkontoret.      
  

  

  

Rennleder: Rune   Skog,   tlf   990   24   019   
  

Tidtakning:   Viggo   Fedreheim,   tlf   948   32   049   

TD: Espen   Pettersen tlf   404   06513   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

GENERELLE   COVID-19   REGLER   OG   HENSYN   

  

Skiskytterrennet   vil   gjennomføres   etter   retningslinjer   i   Norges   Skiskytterforbunds   
smittevernveileder   og   utgitte   til   retningslinjer   fra   Troms   Skiskytterkrets.   Dette   medfører   noen   
tilpasninger   i   forhold   til   «normal   praksis».     

Arrangementet   forutsetter   at   smittesituasjonen   for   Covid-19   holder   seg   stabil   i   regionen.   Det   
er   satt   en   begrensning   på   max   200   personer   på   arena   i   tilknytning   til   arrangementet.   Som   
«mal»   har   vi   regnet   med   en   voksen   pr   utøver.   Arrangør   holder   for   øvrig   tett   dialog   med   
smittevernlege   om   praktisk   gjennomføring   av   arrangementet.     

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

Generelt   er   vi   opptatt   av   at   «avstandsregelen»   på   1m   opprettholdes   og   at   alle   har   dette   med   
seg   under   hele   arrangementet.   

Alle   utøvere   må   hente   sitt   eget   startnummer   samt   at   foreldre/trenere/følge   også   må   registreres   
inn   på   arena.   Dette   skjer   ved   inngang   til   arena.   Husk   kun   1   person   i   følge   med   hver   utøver   
slik   at   max-antallet   på   arena   opprettholdes.     

Våpenhåndtering   for   MINI   og   rekrutter   gjøres   av   standplasspersonell.   Det   vil   bli   benyttet   
rensemidler   og   gummihansker   for   minst   mulig   berøring.   Jun/Sen   får   tildelt   skive   av  
standplassleder   på   liggende   skyting,   for   stående   velger   man   selv   skive   16-30.     

I   forbindelse   med   innskyting   oppfordrer   vi   klubbene   til   å   samle   utøvere   fra   samme   husstand   
på   samme   innskytingsskive.   Utover   det   foretas   det   rensing   av   matta   mellom   hver   utøver`s   
innskyting.   

  

  

  

  


