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mailto:malin@skiskyting.no


EQ TIMING

EQ Timing stiller med en ressursperson som er tilgjengelig i 
forkant av arrangement og fysisk tilstede på de stedene hvor 
arrangøren velger å benytte seg av EQ Admin. (NM/NC/HL)

Arrangøren må gjøre tidtakerjobben selv og ha alt utstyret, ressurspersonen skal veilede 
arrangøren underveis i forberedelsene og gjennomføringen. 

Hvis man ønsker at EQ Timing skal gjøre tidtakingen, kan man kjøpe denne tjenesten. 

NSSF dekker lønn og reise, arrangøren dekker overnattingskostnader til ressurspersonen. 
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Utøver stiller med egen personlig brikke for tidtaking, hvis 
utøver ikke har personlig brikke eller brikken er defekt, kan 
dette leies på rennkontoret i god tid før start. Arrangør kan 
velge å stille med en ekstra brikke til utøver som deles ut 
før start.

Det skal kun benyttes brikker som har et brikkenummer 
høyere enn det som er oppgitt fra Emit her: 3 908 550
https://emit.no/support-base/emitag-brikke/
Unntak for de som har byttet batteri de siste tre årene.

4

EQ TIMING - BRIKKE

https://emit.no/support-base/emitag-brikke/


EQ TIMING - MELLOMTIDER

NSSF har fire stk ETS1 mellomtidsklokker med looper og GPRS 
antenne (gjelder for NM, NC og HL)

- 2 stk settes opp så nærme 10 meter før og 10 meter etter standplass. 
Dette for at utøvere kan se hvor lang tid de brukte på «standplasstid». En kan også få en tid fra utgang 
strafferunde og frem til 10 meter før standplass igjen for å få rundetid i løypa. 

- 1 stk settes opp i løype hvor de fleste løypene går for sekundering
- 1 stk ekstra mellomtid som kan benyttes for å få mellomtid i alle løyper
- Dette er kostnadsfritt for klubbene

NSSF har som et krav i arrangørkontrakten at arrangørene har et testløp 
i forkant av NM, NC og HL for å evt luke bort feil med tidtakingen.
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NOEN FORVENTNINGER FRA NSSF

Nok folk på offisiell treningsdag, spesielt på skytebanen til å trekke opp skiver og koste 
matter

Husk at utstyrskontrollen er operativ 30 minutter før innskyting starter – i hver 
pulje. 
Arrangøren skal vente på utøverne og ikke motsatt. 

Arrangøren skal ha gode nok snøforhold slik at utøverne kan benytte sitt beste 

konkurranseutstyr. Ved spesielle forhold, kan rennjuryen korte ned distansen og/eller gå 
andre løyper som har gode nok forhold. 
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TIDSFRISTER – FORARBEID 

12 uker før arrangement

•Seneste frist for utsendelse av invitasjon

14 dager før arrangement

•Vurdere flytting av arrangement sammen med operativ rennjury 
om forholdene skulle tilsi at dette blir vanskelig.

•Siste frist for bestilling av varer fra Lerøy, Ali Kaffe, Bama og 
Meny der det er aktuelt.
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TIDSFRISTER – ARRANGEMENTSUKE 

Mandag kl 23:59

Påmeldingsfrist for deltagere

I løpet av tirsdag

•Trekke og publisere startlister for alle dager

•Trekke og publisere innskytingslister for alle dager

Kvelden før offisiell trening

•Merke alle løyper

•Ferdigstille standplassrigg

•Ferdigstille stadionrigg slik at det ser likt ut som første konkurransedag
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TIDSFRISTER – ETTERARBEID 

To dager etter arrangement

•Alt NSSF utstyr skal være videresendt til neste arrangør

•Engangslisenser skal være sendt til NSSF
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UTSTYRSKONTROLL
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Avtrekkskontroll:
- Følge med på om noen kommer med 

tomhylse i kammeret – 30 sek tillegg

- Kontrollmerket

- Sørg for at disse kan utføre 

avtrekkskontroll:
https://www.youtube.com/watch?v=DjL
p-nNSsLM

Visitasjon etter innskyting:
- Følge med på om noen kommer med 

tomhylse i kammeret – 30 sek tillegg

- Skarpt skudd er diskvalifikasjon

https://www.youtube.com/watch?v=DjLp-nNSsLM


UTSTYRSKONTROLL
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FOR ARRANGØRER AV NM / NC /HL 

Arrangørene sender inn adresse for følgende:
- Fakturaadresse
- Leveringsadresse (for startnummer, reklamebannere osv)
- Adresse hvor medaljer skal sendes
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FOR ARRANGØRER AV LM

Arrangørene sender inn adresse for følgende:
- Fakturaadresse
- Adresse hvor medaljer og diplomer skal sendes

Sendes til: malin@skiskyting.no

mailto:christian@skiskyting.no


STARTNUMMER

•Startnummer fra NSSF skal benyttes første renndag, om annet ikke er 

avtalt

•Startnummer skal vaskes, tørkes og sorteres ihht slik det står på 

alukassene startnumrene kommer i

•Vaskes samme kvelden 
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UTSTYR

Alle arrangører får ett logistikkskjema

- Viktig her at arrangørene bekrefter at utstyret er kommet frem

- Arrangør organiserer transport videre i samarbeid med meg og 

sender eventuelle bilag til NSSF for å få godtgjort transportutgifter

- Det står på skjemaet hvor det skal sendes inkl adresser. 

- Alt skal sendes senest tirsdag!

- Transport i sesongen 2021/22 – forslag? 
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UTSTYR ARRANGØR

Sørg for at det er nok våpenstativ i arenaen, og bruk startområde til å ha dette så 
stort som mulig med god avstand mellom våpenstativene. 

- Bildene under er et eks fra Molde, god løsning ift lagring av stativ.
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UTSTYR ARRANGØR

Ha nok mønepanner slik at vi får lagt mønepanner tett i tett der hvor det kan oppstå 
situasjoner hvor utøver kan bli frista til å gå mellom mønepanner. Eks inn og ut av 
strafferunden.
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RADIOER

•Det er mulig å leie radioer (30 stk) på tre 
ulike kanaler

-Kostnad for arrangør er kroner 800,- eks 
mva. 

•Radioer fra NSSF deles ut og leveres inn 
fra rennkontoret + husk å signere ut/inn. 

•Skjema med radiofordeling og signering 
ligger i Arrangørhåndboka

17



SMØREVOGNER

•Lag kart som viser plasseringer – og skilt på plassene

•Ha en plan på hvem som skal stå hvor, før ankomst

•Området må være brøytet og klart med strøm, før ankomst

•Det skal være en parkeringsplass inntil smørevogna for bil
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KONTROLLMERKET
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Skal være tomt, på begge sider om dere ikke får annen beskjed.



LAGLEDERMØTET

•Benytt malen fra Arrangørhåndboka

•Lisens
-Nevn kretser som har løpere som ikke har lisens, 
de blir igjen etter lagledermøte

-Ikke nevn navn på enkeltutøvere i plenum

•Møtet gjennomføres på Teams 
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VELKOMMEN TIL STEDSNAVN
LERØY CUP (skriv inn nr. her) SENIOR
LERØY CUP (skriv inn nr. her) JUNIOR 
LERØY CUP (skriv inn nr. her) UNGDOM

ARRANGØRLOGO



1. Offisiell åpning av møtet

2. Opprop

3. Valg av rennjury

4. Teknisk briefing for neste konkurranse

5. TD’s kommentarer

6. Værvarsel

7. Andre saker

8. Offisiell avslutning av møtet

SAKSLISTE FOR LAGLEDERMØTET

ARRANGØRLOGO



• Presentasjon av rennkomite 
- Evt. org. komite

• Presentasjon av TD’ene

• Presentasjon av NSSF’s offisielle representant fra styret

OFFISIELL ÅPNING AV MØTET

ARRANGØRLOGO



OPPROP

ARRANGØRLOGO

Agder og Rogaland Møre & Romsdal Oslo & Akershus

Buskerud Nordland Sogn & Fjordane

Finnmark Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag

Hedmark Nord-Østerdal Telemark & Vestfold

Hordaland Oppland Troms



VALG AV RENNJURY

TD (juryleder) Fornavn Etternavn

TD Fornavn Etternavn

RENNLEDER Fornavn Etternavn

VALGT LAGLEDER Fornavn Etternavn (Klubb)

VALGT LAGLEDER Fornavn Etternavn (Klubb)

NSSF (adm. repr.) Fornavn Etternavn

ARRANGØRLOGO



• Gå igjennom kjapt tidsprogram
- Rennkontor åpner
- Avtrekkskontroll åpner 

(minimum 30 minutter før innskyting starter)
- Start for innskyting
- Starttider/rekkefølge
- Estimert tid for premieutdeling.

TIDSPROGRAM

ARRANGØRLOGO



Utstyrskontroll

Visitasjon etter innskyting

Inngang til arena

Kiosk/kafe

Rennkontor

Toaletter

Premieutdeling

Glitestområdet

Oppvarming

STADIONKART

ARRANGØRLOGO



• Oppvarming i konkurranseløyper stenges 
5 minutter før start

• Ikke lov til å gå mot løyperetning

• Løypene blir preparert klokken:______

LØYPER

ARRANGØRLOGO



LØYPEKART - X KM

ARRANGØRLOGO



Fokus på sikkerhet og evt. ting man observerte på offisiell treningsdag eller konkurransedag

TD’S KOMMENTAR

ARRANGØRLOGO



VÆRVARSEL

ARRANGØRLOGO



Der hvor det er stafett. Slik gjøres navnepåmeldingen: 

STAFETT

ARRANGØRLOGO



Følgende kretser blir igjen etter lagledermøtet da utøvere fra oppropte krets 
mangler lisens.

LISENS

ARRANGØRLOGO



Det skal ikke være noe reklamemerke på kontrollmerke.
Gjelder begge sider av stokken.

KONTROLLMERKET

ARRANGØRLOGO



- Husk to sikkerhetsnåler på startnummeret
- Gni lårnummer godt på skidressen

ANDRE SAKER

ARRANGØRLOGO



Navn på styrets representant

NSSF’S OFFISIELLE REPRESENTANT FRA STYRET

ARRANGØRLOGO



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
LYKKE TIL!

ARRANGØRLOGO


