


Velkommen til 

Birkebeineren Ski- og 

skiskytterstadion, Lillehammer

NM Senior

Sprint, jaktstart og fellesstart

DNB CUP 7



SAKSLISTE FOR 

LAGLEDERMØTET

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



OFFISIELL ÅPNING AV MØTET

• Presentasjon av rennkomite 

– Evt. org. komite

• Presentasjon av TD’ene

• Presentasjon av NSSF’s offisielle 

representant fra styret



OPPROP

Agder (ikke møtt)

Buskerud (ikke møtt)

Finnmark (ikke møtt)

Hedmark

Hordaland (ikke møtt)

Møre & Romsdal (ikke møtt)

Nordland

Nord-Trøndelag

Nord-Østerdal

Oppland

Oslo & Akershus

Rogaland (ikke møtt)

Sogn & Fjordane (ikke møtt)

Sør-Trøndelag

Telemark & Vestfold

Troms



VALG AV RENNJURY
NM og DnB cup

TD (leder) Knut Aas

TD Ketil Reistad

RENNLEDER Frode Hagen

VALGT LAGLEDER Chris Endre Haugen, ST

VALGT LAGLEDER Bjørn Otto Rørvik, Troms

NSSF adm repr
(talerett, ikke stemmerett)

Vegar Rolfsrud



TIDSPROGRAM

• Sprint

– Rennkontor åpent kl 0730-1800

– Avtrekkskontroll åpner kl 0800 og kl 1020

– Start innskyting kl 0830-0915 og kl 1050-1145

– Start sprint kl 0930 og kl 1200

– Blomsterseremoni etter hver øvelse
Hjelp oss å ha medaljevinnerne i målområdet



TIDSPROGRAM

• Jaktstart

– Rennkontor åpent kl 0730-1700

– Avtrekkskontroll åpner kl 0815 og kl 0945

– Start innskyting kl 0845-0915 og kl 1015-1045

– Starttid kvinner kl 0930 og menn kl 1100

– Blomsterseremoni etter hver øvelse
Hjelp oss å ha medaljevinnerne i målområdet

– Premieutdeling kl 1900



TIDSPROGRAM

• Fellesstart

– Rennkontor åpent kl 0730-1700

– Avtrekkskontroll åpner kl 0815 og kl 1000

– Start innskyting kl 0845-0915 og kl 1030-1100

– Starttid kvinner kl 0930 og menn kl 1115

– Blomsterseremoni, og premieutdeling i 

målområdet



STADIONKART

- Inngang til arena 

og standplass

- Avtrekkskontroll

- Visitering etter 

innskyting

- Rennkontor

- Toaletter

-Kiosk

- Premieutdeling

-Oppvarming

- Utstyrsoppbevaring



LØYPER

Oppvarming i konkurranseløyper stenges 

10 minutter før start

Ikke lov til å gå mot løyperetning

Løypene blir preparert fra kl 0300



LØYPEOVERSIKT



LØYPEKART – 2 km



LØYPEKART – 2,5 km



LØYPEKART - 3 km



LØYPEKART – 3,3 km



TD’s KOMMENTAR



VÆRVARSEL



ANDRE SAKER

Avmeldingsfrist for jaktstart og fellesstart

leveres på rennkontoret innen:

• Jaktstart, fredag kl 1500

• Fellesstart, lørdag kl 1230



ANDRE SAKER

Vingrom IL inviterer til middag kl 1800 i Birkenhallen i forkant av 

premieutdelingen lørdag. Premieutdeling kl 1900 går som en forlengelse av 

denne middagen, og kan kombineres.

På menyen står Liveche kylling med ovnsbakte røtter og sopp, potetpure med 

parmesan og timiansjy. Salat. 

Kr. 250 inkludert drikke, kaffe og kake. 

Påmeldingsfrist er flyttet til fredag 6. april kl. 0930. 

Det er ikke mulig å kjøpe mat uten forhåndsbestilling.

Bestilling og betaling på Vipps enten i kafeen eller på rennkontoret.

Det tas forbehold om at det blir nok som bestiller. 

De som bestiller vi selvfølgelig få tilbakebetalt ved avlysning



ANDRE SAKER

– Følgende kretser må møte på rennkontoret fredag pga manglende lisens. 

• Buskerud

- Finnmark

- Oppland

- Oslo & Akershus

- Troms

Alle gjelder menn senior

– Bruk av radioer: Jakt 1 benyttes av løypemannskapet, så ikke bruk den

– Hvis en utøver bryter, er det utøvers ansvar å oppsøke en funksjonær for å visitere våpen, og 

levert EQ-brikke.

– Startnummer og akkrediteringsvest hentes på rennkontoret i fredag morgen

– Lagledere leverer startnummer inn på rennkontoret så tidlig som mulig, slik at vi får sjekket 

listene mot hverandre. Gjør dette så fort man vet at utøver ikke skal gå.

– Egen brikke på venstre ben, EQ Timing brikke på høyre ben

– Gni lårnummer godt på skidressen

– Husk DNB merke på våpen

– Protester. Leveres skriftlig på rennkontoret av kretsens lagleder, og protestgebyret er 150 kr



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

LYKKE TIL!


