
 

               

 

 

 

VELKOMMEN TIL LERØYRENNET 

Lygna Skisenter, Gran, 13 - 14. Mars 2021 
 
Arrangementet arrangeres ihht. til Norges Skiskytterforbunds Konkurransereglement og 
Koronaveileder. 

Det er ønskelig at kun utøvere og nødvendig støtteapparat reiser til skiskytterarrangementer 
denne sesongen for å redusere påvirkningen ved en eventuell smittespredning, og redusere 
risikoen for at utøvere og trenere/lagledere blir smittet. 

Det vil ikke være anledning for publikum å være til stede på nasjonale arrangementer, det gjelder 
både i løypa og på stadion. 

PROGRAM 
Med forbehold om endringer. 

Fredag 10:00 – 16:30  Trening i løypene. Skytebanen er stengt 
16:00   Digitalt lagledermøte på Teams 

Lørdag 09:00 – 09:45  Innskyting Kvinner 
10:00   Start Sprint - Kvinner Senior og K 20-22  

11:30 – 12:30  Innskyting Menn 
12:45   Start Sprint - Menn Senior og M 20-22  
   

Søndag 10:00 – 10:45  Innskyting Kvinner 
11:00   Start Normal - Kvinner Senior og K 20-22 

12:45 – 13:45  Innskyting Menn 
14:00   Start Normal - Menn Senior og M 20-22  

For klassene K/M 20-22 blir øvelsene sprint og normal NM øvelser med medalje. 
Premieutdeling fortløpende til de tre beste i hver klasse. 

Tider og puljer kan bli endret ut fra antall påmeldte løpere og covid-19 bestemmelser 

Løpere har KUN anledning til å oppholde seg på stadion under EGEN innskyting og under EGET 
løp.  

 
  

ANKOMST TIL ANLEGGET 
Fra Oslo – følg Rv 4 ca 8 mil  
Fra Gjøvik – følg Rv 4 ca 4 mil 



 

 

STARTKONTINGENT 
Kr. 220,- for senior pr konkurranse. 
Kr. 250,- for junior pr konkurranse. 

PÅMELDING  
Online påmelding via www.eqtiming.no.   
Frist for påmelding: Mandag 8. 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. 

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: https://skiskyting.no/anlegg-og-arrangement/nyttig-
informasjon/skiskytterlisens/ 

COVID-19 
Arrangør forholder seg til FHI, Helsedirektoratet og NSSF sine retningslinjer for gjennomføring 
av idrettsarrangement. 
 
Arrangør ber om at løpere setter seg inn i smittevernplan som er laget for arrangementet som 
ligger på websiden. 

TIDTAKERBRIKKE 
Arrangør på nasjonale renn stiller med en elektronisk tidtakerbrikke pr utøver, samt at utøver 
bruker også personlig brikke. I konkurransen skal det brukes både egen brikke (venstre fot) og 
arrangør brikke (høyre fot). Hvis utøver ikke har personlig brikke eller brikken er defekt, kan 
dette leies på rennkontoret i god tid før start.  

Det skal kun benyttes brikke som er nyere enn tre år eller som har byttet batteri de siste tre årene. 
 
RENNKONTOR  - På Lygna Skisenter 
Åpningstider: Lørdag: 08:00 – 16:00 
   Søndag: 09:00 – 16:00 

OVERNATTING 
Se www.lygna-skisenter.no 

DUSJ 
Arrangør har ikke dusj eller garderobemuligheter som følge av covid-19. 
 
Toaletter 
Det vil være tilgjengelig toaletter både inne og ute som løpende vil bli vasket og desinfisert. 

 
SERVERING 
Det vil ikke være noe form for salg på stadion. 



 

 

PARKERING 
Parkeringsavgift er kr. 50,- pr. dag og MÅ betales med VIPPS 84258 
Hvis du kommer med buss/minibuss eller bobil, ta kontakt med arrangøren.  

BOBIL 
Det er ikke mulig med oppstillingsplass for bobil. 

SMØREVOGN 
Ønsker du å bestille oppstillingsplass smørevogn ta kontakt med: 

Morten Hagen   E-Post: morten@knutstadmarka.no   
Tlf: 4040 3482 

Frist for bestilling 7. mars 2021 
---------------------------------------------------- 
Pris for oppstillingsplass med vogn inkl. strøm kr 2.250,- [16A]  
---------------------------------------------------- 

HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIER 
Nettside: www.lygna-skisenter.no 

TEKNISK DELEGERTE 
Jarle Tvinnereim    Erik Schreiner 
E-Post: jarle@dfs.no    E-Post: erik.schreiner@tietoevry.com 
Tlf: 909 79336    Tlf: 900 53058 

RENNLEDER 
Frode Karlsen    E-Post: frodekarlsen@yahoo.no   
Tlf: 900 88840 

VELKOMMEN TIL SPENNENDE DAGER PÅ LYGNA SKISENTER ! 
 


