
 
 

LAGLEDERMØTE BIRKEBEINEREN SKISTADION, FREDAG 8. JANUAR 2016 

Tilstede:  Rennkomitè, TD Olav Aabel, NSSF v/Åshild Sporsheim, lagledere fra alle kretsene,  
  teamledere. 
Møteleder: Rennleder Frode Hagen 
 
Agenda: 
 
Off. åpning:  Velkommen v/ rennleder 
Opprop:  alle 16 kretser representert 
 
Valg av rennjury: Rennleder Frode Hagen 
   TD Olav Aabel 
   Anders Vonheim, Sogn og Fjordane 
   Tor Olav Almås, Sør Trøndelag 
 
Teknisk briefing: tidsprogram/tidsskjema: se arrangørklubbens hjemmeside: 

www.vingromskiskyting.no 
 Avtrekkskontroll: i kulverten 
 Visitering: etter skive 1 
 Gevær skal stå i våpenstativ og ikke langs gjerdet. 
 Oppvarming i konk.løyper stenger 10 min. før rennstart. 
 Forbudt å gå mot løyperetning. 
 Løyper prepareres etter kl 22.00 i kveld. 
 Løypekart; se arrangørklubbens hjemmeside 
 
TD`s kommentar: Utstyr/skifteklær plasseres i området over garasjen/kulverten. 
 Kun adgang for akkrediterte i laglederbåsen. 
 Alle utøvere må kle seg godt før, under og etter konk. 
 Hvis veldig kaldt i morgen – jury avgjør om renn kan avvikles. 
 Kan bli aktuelt med «plan B» – info etter evt jurymøte i morgen. 
 Endring i regelverket åpner opp for ulik tolking når det gjelder hvor langt  

K20/21 skal gå i morgen på fellestart: 10 km eller 12,5 km. 
 K20/21 går 10 km fellesstart i morgen (avgjort etter avstemming på 

lagledermøtet). 
 
Værvarsel: meldt kaldt vær lørdag, noe stigende temp på søndag. 
 Det er 3 målestasjoner: i løypas høyeste og laveste punkt + standplass. 
 
Evt: Arrangør bruker sambandskanal: svensk 6 (ønsker ikke at andre 

klubber/kretser benytter samme kanal). 
 Startnummer festes med sikkerhetsnåler foran og bak. 
 DNB-merker på begge sider av våpenet – fås på rennkontor og ved 

avtrekkskontr. 
 På fellesstarten må utøver møte i startbåsen i god tid; alle 60 startende skal 

være på plass før 1.start. 
 Fellesstart 1.skyting: 30 første utøvere: skyter på skive = startposisjon. 
                                        Startnr 31-60: oppfylling fra skive 1. 
 
  (forts. neste side) 

http://www.vingromskiskyting.no/


 
 
 
 Endring i reglement 8.5.2.1 Sikkerhetskontroll på skytebanen etter skyting; 
 Se «Nasjonale konkurranseregler» (www.skiskyting.no) 

Vil være lånebrikker ved start hvis brikka har sluttet å virke. 
 Snøkanonene slåes av senest kl 07.00 lørdag. 
 Løypelengder er merket med fargekoder. 
 NSSF`s off.representant Heidi Hjemli vil være tilstede lørdag og søndag. 
 
Avslutning: Takk for oppmøtet – lykke til i helga  
 
 
 
Referent Mette Eggen , Vingrom IL/Skiskyting   
 
 

 

http://www.skiskyting.no/

