
          
 

   

 

Innbydelse til DNB cup 3 og Statkraft Junior cup 2 

14. – 15. januar 2012 
 

Simostranda IL ønsker velkommen til DNB cup 3 og Statkraft Junior cup 2 
på Simostranda i Modum kommune, 14. – 15. januar 2012.  

Konkurransene gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk fra NSSF med 
følgende unntak: På Supersprint blir de løpere som ikke har kommet inn til 4. 
skyting i finalen ett minutt før neste puljestart, stoppet før standplass.  

 

PROGRAM: 

Fredag 13. januar: offisiell trening (kl. 10.00 – 16.00) og lagledermøte 
(kl.16.15 – 17.00). 

Lørdag 14. januar: Supersprint med prolog og finaler. NB! Klasse k/m 19 år 
blir som k/m 20/21 år tatt ut på standplass (disket) i finalene hvis de ikke 
har fullt hus etter å ha brukt inntil 3 ekstraskudd. 

Søndag 15. januar: Sprint.  
NB! Klasse k/m 19 år går samme distanse som k/m 20/21 år grunnet uttak 
til junior VM.  

Fortløpende premiering på Eikvang.  

For detaljert program se: www.simostranda.no. 

 

PÅMELDING: 

Online påmelding via MinIdrett eller Sportsadmin innen 5. januar 2012 kl. 
24.00. Siste frist for etteranmelding er innen onsdag 11. januar kl.23.59. 
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STARTKONTIGENT  

17 – 21 år:  kr 170,- pr. øvelse 

Senior:  kr 190,- pr. øvelse  

 

RENNKONTOR:  

Rennkontor er i servicebygget på arenaen.  

Åpningstider:  

Fredag: 09.30 – 17.00  

Lørdag: 07:30 – ca 18.00  

Søndag: 07:30  

 

Startnummer til renndagene må hentes på rennkontoret kretsvis senest en 
time før start. Startnummer som ikke blir levert tilbake faktureres med kr. 
300,-.  

Det skal benyttes startnummer under fredagens offisielle trening. Hver enkelt 
løper er ansvarlig for å kvittere ut og levere tilbake startnummer, få visitert 
våpenet etter endt trening og påse at det blir kvittert for dette etter gjennomført 
kontroll. Startnummer hentes på rennkontor og leveres ved våpenvisitasjon på 
skytebanen etter endt trening.  

 

ARENA/ADKOMST: 

Simostranda Skiskytterstadion, Simostranda, Modum kommune.  

Skilting fra Åmot sentrum.  

 



          
 

   

 

 
 
 
PARKERING: 

Parkering på arena, pris kr. 50,- inkludert program, pr. dag.  

 

SMØREBODER: 

Informasjon om leie av smøreboder eller oppstillingsplass med strøm for egen 
smørevogn blir lagt ut på hjemmesiden. Ta kontakt med: Bjørnar 
Johannessen på e-post: Idrettsleder@modum-bad.no eller telefon nummer: 
90 50 12 12 for bestilling av plass.  

Frist for bestilling er smørebod/plass er 20. desember 2011.  

 

DUSJ/GARDEROBE: 

På Eikvang.  

 

KIOSK/SERVERING: 

I servicebygget og på Eikvang. 

 

YTTERLIGERE INFORMASJON:  

TD:  

Jan Frydenlund (tlf: 97 66 26 30, e-post:byggmester.jan.frydenlund@ventelo.net  

Karl Gustavsen (tlf: 92 61 98 87, e-post: karl.gustavsen@netcom-gsm.no  

Reservearena: Liatoppen, Ål.  

Se hjemmesiden: www.simostranda.no, eller kontakt rennleder Jan Skinnes 
på telefon: 90 85 34 85, e-post: jaskinne@online.no.  
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