Skiskyttargruppa i Stårheim IL
har gleda av å invitere til

LM skiskyting 2018
PÅ HARPEFOSSEN SKISENTER 17-18.
Februar 2018
Rennleiar:

Nils Magne Nedreberg, mob 97569018

TD:

Morten Hage, mob 95128363
Rune Totland, mob 99465002

Laurdag 17 februar: Normal
Start kl. 12.00
Avtrekkskontroll 09:45-11:30. (På alle våpen før innskyting)
Innskyting kl. 10.00 – 11.40
Ope for alle klassar. LM for 13 år og eldre
Tilleggsklasser:
Nybyrjarklasser: 10 år og yngre, 11-12 år og 13-14 år(med reim stor blink
ikkje LM)
9-10 år liten blink

Søndag 18 februar: Sprint
Start kl. 11.00
Innskyting kl. 09.00 – 10.40
Ope for alle klassar. LM for 13 år og eldre
Tilleggsklasser:
Nybyrjarklasser: 10 år og yngre, 11-12 år og 13-14 år(med reim stor blink
ikkje LM)
9-10 år liten blink
Lagleiarmøte på standplass rett før innskyting begge dagar.
Påmelding:

www.eqtiming.no – frist måndag 12. februar kl 23.59

Youngstar:

LM – Vest er teljande kvalifiseringsrenn for 15 og 16 åringane til
Youngstar i Holmenkollen 2018.

Startkontingent:

Jfr reglement for LM § 1.5.1.1
G/J tom 16
kr 160
Junior
kr 190
Senior
kr 210
Etterpåmelding mot dobbel startkontingent som må vere betalt før start.

Rennkontor:

Laurdag kl 10.00-15.00
Sundag kl 09.00-14.00

Lisens:

Utøvarar som er fylt 13 år må betale lisens for å kunne delta. Klubbane
har ansvar for at utøvarane har betalt lisens. Det er høve til å løyse
eingongslisens på rennkontoret før start.

Startnummer:

Startnummer skal hentast klubbvis. Startnummer som ikkje blir levert
attende blir belasta klubben med kr 250.
Vi har emit tidtaking, utøvarar som er 11 år og eldre er forventa å ha
eigne brikker. Utleigebrikker kr 25 for 10 år og yngre og kr 50 for 11 år og
eldre.

Framlegging
av våpen:

Arrangøren legg fram våpen på standplass under konkurransen. Vi brukar
‘Larsen Våpenstøtter’. Våpen skal plasserast ut i våpenstativ av lagleiarar.
Påsjå at våpenet er opplada og merkt med nummer.
NB! Våpenet skal plasserast ut etter at innskyting er ferdig og seinast 5
minuttar før første start. Hugs å minne dei yngste på kva skivenummer
dei skal skyte på.

Premiering:

Full premiering. I tillegg LM-medaljer for dei tre beste i kvar klasse (13 år
og oppover)

Kiosk:

I varmestova på arena

Heimeside:

Startlister og resultatlister vert lagt ut på www.starheimskiskyting.com.

Parkeringsavgift:

Kr 50,- pr. dag.

VELKOMMEN TIL STÅRHEIM OG
HARPEFOSSEN SKISENTER!
Spørsmål? Kontakt Nils Magne Nedreberg, mob 97569018 – nimaned@gmail.com

Med helsing
Stårheim IL Skiskyting
Nils Magne Nedreberg, Rennleiar

