
 

 

Vingrom IL inviterer til Vingromrennet 2020. 
Lørdag 11. januar er det Fellesstart. Dette er også Kretsmesterskap for Oppland 

skiskytterkrets. Rennet inngår i kretsens Gullsport-cup. Nybegynnerklassene går Sprint 

 

Søndag 12. januar er det Sprint for alle klasser. Dette inngår også i kretsens Gullsport-cup 

 

Arrangementet arrangeres ihht. Norges Skiskytterforbunds konkurransereglement. 

 

Lørdag 09:00 – 10:50  Innskyting alle klasser 

11:00   Start Fellesstart. 

   Startrekkefølge:    

J/G nybegynner 10 år og yngre, J/G nybegynner 11-12 

år, J/G 11 år, J/G 12 år, J/G 13 år, J/G 14 år, J 15 år, J 16 

år, G 15 år, G 16 år.  

Menn senior, M20/21, kvinner senior, K20/21, M17-19, 

K17-19 

Startrekkefølgen kan bli endret på noen klasser når påmeldingen er endelig. 

Dette ut fra hva som mest praktisk ift oppsett av startheatene ut fra hvor 

mange påmeldte det er pr klasse. 

Premieutdeling i Birkenhallen, tidspunkt vil bli opplyst, men klassevis 

fortløpende når lister er klare 

Søndag 09:00 – 10:50  Innskyting alle klasser 

11:00   Start Sprint 

   Startrekkefølge: 

J/G nybegynner 10 år og yngre, J/G nybegynner 11-12 

år, J/G 11 år, J/G 12 år, J/G 13 år, J/G 14 år, J 15 år, J 16 

år, G 15 år, G 16 år.  

 

Sprint, junior og senior (20 sek startintervall) 

Menn senior, M20/21, kvinner senior, K20/21, M17-19, 

K17-19. 

 

Premieutdeling i Birkenhallen, tidspunkt vil bli opplyst, men klassevis 

fortløpende når lister er klare. 

 

 

Oppdatert tidsskjema vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.vingromskiskyting.no når 

påmelding er stengt og startlister er klare. 

http://www.vingromskiskyting.no/


ANKOMST TIL ANLEGGET 
Birkebeineren Ski- og skiskytterstadion ligger ca 5 km fra Lillehammer sentrum, retning Nordseter.  

Følg skilting til Nordseter, og etter ca 5 km står det skiltet til ski- og skiskytterstadion. 

Gateadresse til bruk på GPS er Sjøsetervegen 29 

STARTKONTINGENT 
Startkontingent etter NSSF’s satser.  

PÅMELDING  
Online påmelding via www.eqtiming.no.  

Frist for påmelding: Mandag 6. januar 2020 kl. 23:59 

 

Ved spørsmål knyttet til påmelding, ta kontakt med tidtakersjefen. 

Tidtakersjef: Jan Henning Røisland  E-Post: timing@vingromskiskyting.no 

Tlf: 900 13 247 

LISENS 
Skiskytterklubbene er ansvarlige for at alle løperne har betalt lisens og gjennomgått 

sikkerhetsbestemmelsene. For de som ikke har betalt lisens kan man løse engangslisens 

på rennkontoret. 

TIDTAKERBRIKKE 
Alle løpere f.o.m 13 år benytter egne Emit brikker. 

Løpere under 13 år, som ikke har egen brikke, får lånebrikke av arrangør. 

 

RENNLEDER 
Frode Hagen   E-Post: frodehagen@bbnett.no  Tlf: 97 66 19 00 

 

RENNKONTOR 

I første etasje i målhuset. Inngang fra siden som vender ut på skiskytterstadion  

Åpningstider: Lørdag: 08:00 

  Søndag: 08:00 

Startnummer hentes klubbvis på rennkontoret, senest 15 min før første start 

Startnummer som ikke returneres blir fakturer med kr 300,- pr nummer 

SERVERING 
Kiosk/ kafe finnes i Skistua (drives av ekstern aktør), og ligger i enden av skiskytterstadion. 

Det vil være varmestue i Birkenhallen, hvor også premieutdeling vil være. Denne sees på venstre side 

etter vegen inn til skiskytterstadion.  

PARKERING 
Parkeringsavgift er kr. 50,- pr. dag.  

Benytt parkeringsplass bak målhus skiskytterstadion 

http://www.eqtiming.no/
mailto:jhroisland@gmail.com
mailto:frodehagen@bbnett.no


 

VELKOMMEN TIL SPENNENDE DAGER PÅ 
BIRKEBEINEREN SKI- OG SKISKYTTERSTADION! 
 

 

 
 

 

 

 


