
Sprint 27.3 og Jaktstart 28.3

Lagledermøte



Presentasjon av NSSFs offisielle representanter:

Tore Bøygard



SAKSLISTE FOR LAGLEDERMØTET

Opprop
Rennjury
Tidsskjema
Teknisk briefing for neste konkurranse
TD’s kommentarer
Værvarsel
Andre saker
NSSF
Offisiell avslutning av møtet



Opprop av kretser
- Agder - Rogaland
- Buskerud* - Sogn og Fjordane*
- Finnmark* - Sør-Trøndelag
- Hedmark - Telemark og Vestfold
- Hordaland - Troms*
- Møre og Romsdal*
- Nordland
- Nord-Trøndelag
- Nord-Østerdal
- Oppland
- Oslo og Akershus
* Ikke tilstede



JURY
TD: Frode Hagen (leder)
TD: Kristian Svaland
Rennleder: Rune Risnes
Lagleder: Arnfinn Bakken 
Lagleder:             Hanne Thoresen 

NSSF: Vegar Rolfsrud



Fredag 27.mars

Justert tidspunkt

07:45 – 18:30 Rennkontor åpent på arena

08:45                Våpenkontroll åpner

09:15 – 10:00   Innskyting Kvinner

10:15 – 11:30   Kvinner Sprint

11:50                Blomsterseremoni m/kongepokal

12:00 – 12:45 Innskyting Menn

13:00 – 15:15   Sprint

15:30                Blomsterseremoni m/kongepokal

15:30 – 17:30   Offisiell trening Junior

17:30 – 18:00  Lagledermøte jr. fellesstart i klubbhus 
på arena



Lørdag 28.mars

14:45 – 15:30 Innskyting Kvinner og Menn

15:45 – 16:30 Jaktstart Kvinner

16:30 Blomsterseremoni Kvinner

16:45 – 17:35 Jaktstart Menn

17:35 Blomsterseremoni Menn

17:45 – 18:15 Lagledermøte stafett i klubbhus på arena

19:00 Premieutdeling i kinosal

Sprint/Jaktstart/DNB cup

20:30 Bankett i kulturhus

20:30 Frist påmelding stafett



Våpenkontroll og visitasjon

- Avtrekkskontroll og merking i telt ved ankomst arena fra kl. 8:45
(1/2 time før start begge dagene)

- Visitasjon etter innskyting ved skive 1 (unngå startnekt!)

- Før start: sjekk av uladd våpen, merket våpen (husk DNB merke på 
våpen)

- Etter innkomst: sjekk av uladd våpen, all restammunisjon samles inn





Løyper - Sprint

Løyper - Jaktstart











Medisinsk beredskap
- Sanitetspersonell på rennkontoret/klubbhus

- Alternativ 113 for øyeblikkelig hjelp

- Beredskap med skuter og slede

- Kort utrykningstid for ambulanse

- Legevakt i Sirdal 383 70 307



TDs kommentarer
- Strykninger bes meldes inn så fort som mulig til rennkontoret. 

- Ingen må stå/gå i løypas to bratteste bakker pga. smal løype.



Værmeldinger

www.yr.no/sted/Norge/Vest-Agder/Sirdal/Feed/

http://www.yr.no/sted/Norge/Vest-Agder/Sirdal/Feed/


Utdeling av startnummer

- Kretsvis umiddelbart etter møtet

- 2 stk sikkerhetsnåler skal benyttes (på sidene)

- Sprint: IKM til kvinner, BMW til menn

- Jaktstart: LAPUA til kvinner, DNB til menn (hentes lørdag)

- Sjekk at lårnummer sitter fast (sikkerhetsnål)

- Engangslisens må løses på rennkontoret før konkurransen

- De kretser som har løpere som ikke har løst lisens blir igjen etter 
lagledermøte



TRANSPORT/SKYTTELBUSS
Skyttelbuss fra Kulturhuset kjører kontinuerlig ettersom bussene fylles opp. 

PARKERING:
Parkeringsplassen ved Feed Skiarena er RESERVERT, og KUN FORBEHOLDT DEM SOM 
HAR FÅTT UTLEVERT PARKERINGSKORT. 
ALLE ANDRE må parkere nede på Tonstad ved kulturhuset/idrettsanlegget

Shuttlebusser vil gå kontinuerlig fra parkeringsplassen ved kulturhuset onsdag-søndag, 
så lenge arrangementet varer. 

Bussene starter å gå til følgende tider:

Fredag 0715
Lørdag 0700
Søndag 0800

Parkeringsavgift ved kulturhuset: kr.50,- Buss: Gratis



Fra løypesjefen: 

- Løypene blir kjørt i kveld, men ikke saltet i 
kveld torsdag. 

- Løypene blir saltet mellom kvinner og 
menn. 

- Ingen må gå mot fartsretning, det er mulig 
å gå kortere sløyfe uten å måtte gå imot 
fartsretning. 



0,6 km, 0,8 km 1 km til bruk under innskyting

0,6
0,8

1,0





NSSF

- Innmelding av antall løpere til stafett. 

- Kretsene bes gi antall lag til neste lagledermøte slik at 
vi får et så korrekt tall som mulig. 



Andre saker

- Husk å melde i fra om strykninger snarest

- Trening for junior på fredag (kl. 15.30-17.30) går som oppsatt

- Premieutdeling for sprint/jaktstart /DNB cup – lørdag kl. 19.00 
i kinosalen ved kulturhuset

- Bankett – mulighet for etteranmelding på rennkontoret i løpet 
av morgendagen(27.mars - kr. 200 kontant)

- Ingen etterfylling av løper etter at startlistene for jaktstarten 
på lørdag er trekt, dvs. at strykninger for lørdagen må meldes 
inn så fort som mulig etter løpet på fredagen. 

- Minner om at klokka skal stilles natt til søndag! 



Garderober



Lykke til i morgen


