
PRAKTISK INFORMASJON OM 
NASJONALE ARRANGEMENTER



ASKO CUP

Skal nå utarbeides en felles merkevare.

Målet er å bli langt synligere enn hva 
norgescup tradisjonelt har vært.

ASKO ønsker å bruke arrangementene 
rundt om i landet aktivt med sine ansatte.



«Portal» for ASKO Cup

Vi drifter tjenesten – dere fyller innhold

Likt oppsett

Enklere å bruke for alle

Kommer i løpet av oktober

FELLES NETTSIDER



12 UKER FØR ARRANGEMENT
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 Ali Kaffe, Bama og Meny der det er aktuelt.

TIDSFRISTER – FORARBEID 



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

TIDSFRISTER – ARRANGEMENTSUKE 



TO DAGER ETTER ARRANGEMENT

Alt NSSF utstyr skal være videresendt til neste arrangør

Engangslisenser skal være sendt til NSSF

Rennleder skal evaluere de Teknisk Delegerte

TIDSFRISTER – ETTERARBEID 



UTSTYRSKONTROLL
Operativ senest 30 minutter 
før innskyting starter – i hver 
pulje.

Arrangøren skal vente på 
utøverne og ikke motsatt. 

Kontrollen stenger 10 minutter 
før første start i puljen.



ICE Telt skal benyttes

Avtrekkskontroll:
•Følge med på om noen kommer med 

tomhylse i kammeret – 30 sek tillegg
•Kontrollmerket
•Kun 500g lodd som er godkjent. 

NSSF stiller med to stk.
•Sørg for et stødig bord med et belegg 

som gjør at kolbekappen ikke sklir.
•Sørg for at kontrollen utføres riktig:

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

UTSTYRSKONTROLL

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


Det behøves tre personer til denne kontrollen:

1.Funksjonær som trekker ned sluttstykket for å sjekke om 
det er patron eller tomhylse i kammeret.

2.Funksjonær som registrer i EQ Mobil-app at utøver har 
fått godkjent egenkontroll.

3.Funksjonær som passer på at køen ikke går inn på skive 1 
og blir til hinder for de som bedriver innskyting. 
Funksjonær påser også at ingen rører våpenet i køen.

KONTROLL AV VISITASJON 
ETTER INNSKYTING



All vår reklame er 4 x 1 m.

Bruk trerammer som illustrert:
Blir ikke pent om de ikke får henge stramt.
Skal ikke brettes eller bøyes på noen måte.

Har du tregjerder som er en meter høyde og lar deg henge 
dette pent er det selvsagt greit å benytte.

ARENAREKLAME



På ASKO CUP får dere:

Startportal

Mellomtid etter skyting

Målportal

Seremonivegg

Portalene er laget av en duk 
som tres på en ramme av rør. 
Kjapp montering.
Borres ned i snøen eller 
plasseres i føtter til byggjerder.

PORTALER OG VEGGER



Startnummer fra ASKO skal benyttes første renndag

- Om annet ikke er avtalt

Startnummer skal vaskes, tørkes og sorteres slik det står på transportkassene

Vaskes samme kvelden som de har vært brukt

STARTNUMMER – ASKO CUP



•Kameraer og brikker fra EQ

•Startnummer (1-600) + noen blanke

•Lårnummer kommer hvis det skal 
benyttes

•Gule trøyer

•Løse nummer til å stryke på gule trøyer 
og blanke nummer

•46 radioer

- De vanlige 30

- 16 nye til løypevakter

•To Tidtakerkasser

- Totalt fire ETS mellomtider på 4G

•TD-kasse med ulike verktøy og vester

•Reklamebannere etter nærmere 
spesifikasjon

• ICE Telt

•Ali kaffe

•Bama – Kun på NM

•Meny – Kun på NM

•Oppblåsbar seremonivegg

•Nullerklubbdiplomer

•Medaljer og diplomer på mesterskap

•NSSF Flagg

•Koffert med tre mobiler

UTSTYR FRA NSSF OG PARTNERE



NSSF utstyr kommer i hovedsak 
med fraktselskap.
Bama leverer til valgfri butikk i 
Norgesgruppen.
Ali sender direkte med Posten.
Medaljer og diplomer kommer i 
Posten.
Meny leverer til nærmeste Meny.

Normalt sendes alt videre tirsdag 
etter arrangement.

FOR NM / NC / HL:
Send følgende info til 
cgd@skiskyting.no

- Fakturaadresse
- Leveringsadresse

-Inkludert telefonnummer
-Eventuelt flere om dere ønsker 
medaljer et annet sted enn annet 
utstyret f.eks.

LM arrangører bestiller medaljer 
og diplomer av stig@skiskyting.no

LOGISTIKK

mailto:cgd@skiskyting.no
mailto:stig@skiskyting.no


Krav om bruk av EQ Timing som tidtagerløsning på Nasjonale 
Arrangementer.

EQ Timing stiller med en ressursperson som er tilgjengelig i forkant av 
arrangement og fysisk tilstede underveis på NM/NC/HL.

NSSF dekker lønn og reise.
Arrangøren dekker overnattingskostnader til ressurspersonen. 

Arrangøren må gjøre tidtakerjobben selv og ha alt utstyret, med unntak av TV-sendt 
NM Senior. Ressurspersonen skal veilede arrangøren underveis i forberedelsene og 
gjennomføringen. Hvis man ønsker at EQ Timing skal gjøre tidtakingen, kan man 
kjøpe denne tjenesten. 

EQ TIMING



NSSF leier inn videokamera på standplass fra EQ Timing som driftes av 
ressurspersonen.

Trenger en stikkontakt på standplass.

Sikrer raske korrigeringer ved feil tasting.

Reduserer deres funksjonærbehov på standplass da det bare er behov for 
en tester og en skiver pr tredje skive

EQ TIMING - VIDEOKAMERA



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.

NSSF leier inn ekstra brikker fra EQ Timing som skal festes på utøver i 
startkontrollen ca. to min før start slik at man går med to brikker.

Dette sikrer riktigere resultater forløpende på live-nettsidene og 
bedre kontroll av f.eks. strafferunder.

EQ TIMING - BRIKKER



Arrangør skal etablere et område for 
obligatorisk oppbevaringa av våpen på 
arena. Det betyr at ut over det å ha 
våpen i bukk på standplass under 
innskyting skal dette området benyttes 
til all våpenoppbevaring.

Området skal være gjerdet inn og 
arrangør sin våpenansvarlig skal føre 
tilsyn med området.

Utøver er selv ansvarlig for 
oppbevaringen i området, og skal selv 
levere inn og hente ut eget våpen, 
våpenet anbefales levert i futteral.
Startnummer brukes som 
adgangskontroll.

Klær og annet utstyr skal oppbevares på 
andre områder.

Området må lokaliseres i nærhet til eller 
på vei til start, og være enkelt tilgjengelig 
etter målgang.

Ikke aktuelt for de under 16 år.

VÅPENOPPBEVARING



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.

MØNEPANNER



Det er mulig å leie radioer (46 stk) på fire ulike 

kanaler.  Nytt av året er 16 stk til løypevakter.

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

RADIOER



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

Viktig med god mobildekning og kort vei til start.

Vi samler inn fellesbestilling - viktig at dere oppretter kontakt med de 

enkelte direkte etter det.

SMØREVOGNER



En smørebod er ikke en tom arbeidsbrakke.

Det må være ventilasjon/avtrekk

Det må være mulig å holde romtemperatur

Det må være kost og muligheter for å støvsuge slik at det kan holdes 

rent underveis.

God avfallshåndtering

SMØREBODER



Benytt malen i Arrangørhåndboken

Gjennomføres på Teams 30-60 min etter avsluttet treningsdag.

LAGLEDERMØTET



Lagledere skal nå melde seg på i forkant.

Gir oss kontaktinformasjon på alle før oppmøte. 
Denne skal også publiseres slik at lagledere enklere kan kontakte hverandre.

Ved påmelding får man tilsendt link til lagledermøtet.

På anlegg hvor det kan bli trangt i laglederbåsen vil det sendes ut digitale 
billetter som benyttes for adgang dit. NSSF stiller da med tre mobiler som kan 
benyttes for verifisering.

PÅMELDING AV LAGLEDERE



Få speaker også leser gjennom Arrangørhåndboka.

Viktige opplysninger ligger der:
- Opplysnigner underveis
- Seremonier

SPEAKER




