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TILDELING AV OPPDRAG
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• IBU Teknisk komite tildeler oppdrag for 
påfølgende sesong i mai/juni

• Det er Racedirektør som har kontakten 
med de ulike arrangørene i forkant av 
arrangement

• Racedirektører i IBU:
- World Cup (Borut Nunar, SLO)
- IBU Cup (Kristjan Oja, EST)
- IBU Junior Cup (Arne Eidam, GER)



IBU DOMMERGRUPPE
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• Racedirektør

• TD
• Referee Material

• Referee Start/Finish

• Referee Course
• Referee Shooting Range

• Oppgavene til IBU IR er å veilede, 
rådgi og se etter at 
konkurransereglementet blir fulgt.
Det er arrangør som gjennomfører.



TIDSSKJEMA - TIME FOR TIME
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• Gir god oversikt, lett å kunne svare på 
spørsmål

• På morgenmøte får alle samme 
informasjonen. Rennleder har som regel 
nok å gjøre og her kan hver seksjon gi en 
kort status på sitt område

• Man får hilst på hverandre, lettere å ta 
kontakt og bedre relasjoner.

• Ettermøte og evaluering. Plan for 
morgendagen



JURYMØTE 15 MIN FØR INNSKYTING
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• TD

• Rennleder
• Referee Course

• To valgte lagledere
Internasjonalt velges det lagleder for både herre og 
dameklassen



RADIO OPPSETT IBU
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• Intern IBU radio:
- Racedirektør
- Referee Start/Finish
- Referee Shooting Range
- Referee Course
- Referee Material
- Tidtaking
- Rennkontor
- Røde Kors/lege
- Rennleder

• Rennleder:
- Løypesjef
- Standplassjef
- Stadionsjef
- Rennkontor
- Tidtaking
- Røde Kors/lege

I tillegg bør hver seksjonsleder ha radiokontakt med 
sine NK’er



NYTTIG INFORMASJON PÅ RADIO

• Racedirektør:
- Avsjekk i hver seksjon at alt er klart like før start. 

• Material kontrollen:
- Når alle har gjennomført våpensjekk

• Skytebanen:
- Innskyting startet og avsluttet
- Første utøver til skyting
- Siste utøver ferdig på liggende skyting
- Siste utøver ferdig med skyting, hvem er sist i løypa

• Løyper:
- Løype stengt 5 min før start, løypa er klar
- Første utøver på vei til stadion/standplass, spesielt viktig på fellesstart, jaktstart og stafett
- Siste løper i løypa

• Start/mål:
- Første løper i mål
- Siste løper i mål

• Caser meldes og løses underveis! 
Ikke vent med å melde om det oppstår en situasjon, for eksempel en utøver som har brutt.
Vis varsomhet med navn og startnummer over radioen, det er alltid noen som hører..
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GODT SAMARBEID OG GOD KOMMUNIKASJON SKAPER GODE ARRANGEMENT
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