
 

 

 

  
 

 

 
 

  

 

 
 

 

Innbydelse til Snøkanonrennet skiskyting 
Alta søndag 28. november 2021 

og Kretssamling fredag 26. november og lørdag 27. november 
For rekrutt 12 år og yngre blir det sonerenn  

 
 
 

På grunn av Korona situasjonen i Norge blir det en annerledes samling denne gangen. 
- Ingen overnatting på Kaiskuru Nærmiljøsenter (KNS). 
- Ingen servering av mat på KNS. 
- KNS vil ikke åpnes for bruk for utøvere, trenere, foreldre osv. 
- Tilreisende utøvere og foreldre må skaffe seg overnatting selv. 
- Finnmark skiskytterkrets dekker inntil kr 500,- pr natt i overnattingskostnader. 
- Alle bes lese følgende link til Norges skiskytterforbunds «Råd for treningssamling» og 

«Råd for enkeltreninger»:  
 
https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/koronaveileder/treningsaktivitet/rad-for-
treningssamling/  
 
https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/koronaveileder/treningsaktivitet/rad-for-
enkeltreninger/ 
 

 
Arena:   Kaiskuru ski- og skiskytteranlegg 
 
Kretssamling: For unger født i 2012 (4. klasse) og eldre. 1. økt starter fredag kl 1800,  

skytebanen er åpen til kl 2100. 
Deltajert program legges ut på FSSK sin hjemme side   
via www.skiskyting.no og Alta Skiskytterlag sin Facebook side. 
 

Påmelding samling: Påmelding til post@assl.no innen onsdag den 25.11 kl 23.59.  
Både for utøvere og trenere. Finnmark skiskytterkrets forventer at 
klubbene birar med trenere. 

 
 

Løpstype:  Normal 
   
Distanser: I henhold til gjeldende reglement hvis det er forhold til det.  
   Ved snømangel blir det joggesko i stede for ski, piggsko anbefales. 

https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/koronaveileder/treningsaktivitet/rad-for-treningssamling/
https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/koronaveileder/treningsaktivitet/rad-for-treningssamling/
https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/koronaveileder/treningsaktivitet/rad-for-enkeltreninger/
https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/koronaveileder/treningsaktivitet/rad-for-enkeltreninger/
http://www.skiskyting.no/


 

 
 

 
Innskyting:  Søndag fra kl. 09:45 – 10:45 

 
Første start:  Søndag kl. 11:00 
 
Klasser:  Jenter/ gutter 9 - 10 år   (stor blink) 

Jenter/ gutter 11 – 14 år, Nybegynner  (stor blink) 
Jenter/ gutter 11 – 12 år    (liten blink) 
Jenter/ gutter 13 – 14 år 
Jenter/ gutter 15 – 16 år 
Kvinner/ menn 17 år – Senior 
Kvinner/ menn Miljø – 4 skytinger men kortere runder. 

 
Påmelding renn: Elektronisk påmelding via www.eqtiming.no for søndagens Normal 

renn, innen torsdag 25.11 kl. 23.59.  
Etter denne fristen betales dobbel startkontingent. 

 
Startkontigent: Jenter/ gutter tom. 16 år kr. 120,- 

Junior kr. 140,- 
Senior kr. 170,- 
 

Tidtakerbrikker: Det blir elektronisk tidtaking. Løpere 13 år og eldre benytter 
egne brikker. For de som ikke har egen brikke er brikkeleie kr. 50,- pr. 
konkuransedag. For løpere 12 år og yngre er det halv brikkeleie. 

 
Brikkeleie faktureres klubbene i etterkant av arrangementet. 

 
Rennkontor:  Gamle og nye tidtakerbua. 
 
Våpenkontroll: Stikk kontroll på standplass hele helga. 

 
Startnummer: Hentes lagvis i gamle tidtakerbua. 
 
Startlisens:  Laglederne er ansvarlig for at påmeldte deltakere har gyldig lisens. 

(Fra fylte 13 år) Engangslisens kan løses ved påmeling til rennet. 
 
Premieutdeling: Ute på stadion. 
 
Dusj, garderobe,  
kiosk og servering:  Ingen, mulig det blir mulig å kjøpe kaffe etter rennet. 
 
Innkvartering: Overnatting i egen regi. 
 

Vi ønsker alle velkommen til spennende konkurranse og 
samling på Kaiskuru ski- og skiskytteranlegg. 


