
 

   

 

REFERAT FRA LAGLEDERMØTE – ØM på Simostranda 

fredag 31. januar 2014 

 

1. Åpning av lagledermøtet v/rennleder Jan Skinnes 

Presentasjon av rennkomiteen + TD 

 

2. Fremmøtte klubber: Os IL og Røros IL 

 

3. Valg av rennjury v/TD 

Rennjury (velges på første lagledermøtet): 

 Jan Skinnes – Rennleder 

 Karl Gustavsen – TD  

 Kristian Svaland - TD 

 Gjermund Horten – Os IL 

  Siste medlem blir plukket ut på lørdag av TD.  

 

4. Teknisk briefing v/Jan Skinnes 

Arena 

Arenakart ble presentert på storskjerm. 

 Adgang til skytebane, ”kikkert-område” og område for ledere er merket.  

 Avtrekkskontroll åpner 30 min. før innskytingsstart i kjeller på servicebygget hver renndag.  

Husk startnummer!   

 Dersom løpere skal gå på beina til stadion, må de gå samme vei som publikum. 

 Hvilerom og garderobe for løpere på Eikvang. Her er det også kiosk.  

 Sanitet kan kontaktes via Rennkontoret eller nærmeste funksjonær.  

 Ekstraskudd som ikke benyttes fjernes ved våpenvisitasjon ved målområdet. 

 Gjennomgang av glitestområde. 

 

5. Skytebane v/Nils Anders Lien 

Henstiller alle lagledere til å være forsiktige ved innskyting og bruke mer folk enn nødvendig fremme 

ved standplass (max. 2 pr. skive). Holde løyperetningen! 

Våpenkontroll etter innskyting ved skive 1 for junior og senior.  

 

Tider for innskyting (begge dager):  

08.30 – 09.45 Første innskyting G13-14/J13-16 

12.35 – 13.35 Andre innskyting G15-16 + Junior og Senior 

 

6. Løyper v/Gjermund Holm 

Løypekartene og distanseoversikt ble presentert på storskjerm.  

 Obs! Mellomrunde på 3,0 km + 3,3 km og 4,0 km. Merket med skilt «mellomrunde».  

 Det er ikke anledning for oppvarming i løypene etter første start i hver pulje.  

 Det er generelt forbudt å kjøre mot løyperetningen. Vær spesielt oppmerksom fra parkering og 

ned mot stadion! 

 



 

   

7. Tidtaking v/Thor-Erik Varsla 

 EMIT-systemet vil være hovedsystem for tidtakingen under arrangementet. 

 Alle løpere skal benytte EMIT-brikker under løpene. Løpere som mangler brikke, kan denne 

leies på rennkontoret for kr. 50,- pr. renndag. 

 Løpere som benytter et annet brikkenummer i konkurransen enn det som er registrert ved 

påmelding, må melde det nye brikkenummeret til rennkontoret før start. 

 Brikker vil bli scannet før start. 

 Lårnummer for 17+ festes på begge lår – festes godt-bruk sikkerhetsnål! Skal ligge i 

rennposen.   

 Live-resultater! 

 

8. TDs kommentarer 

Oppfordrer til å følge arrangørens anvisninger.  

Dersom man bryter løpet skal man gi en funksjonær beskjed og de som går med gevær må sørge for 

våpenkontroll.  

Det er tett start og det kan oppstå kø. Vær obs når noen roper «løype». Da skal man gå ut til siden! 

Sikkerhet: utøveren har hovedansvaret, men lagleder må bidra og sørge for at avtrekk er riktig! 

Husk våpensjekk på skive 1 etter innskyting for 17+. Dersom det ikke er krysset av for at man har vært 

der er det startnekt! Det er også startnekt dersom våpen ikke har vært innom avtrekkskontroll.  

Det blir kun gitt en generell oppfordring om avtrekkskontroll og våpenkontroll. Enkeltløpere blir ikke 

fulgt opp.  

Ønsker for øvrig lykke til! 

 

 

9. Værvarsel for neste konkurranse  

Værvarsel fra www.yr.no.  

 

10. Andre saker  

 Oppdatert informasjon og referat fra lagledermøter vil bli lagt ut på arrangørens nettsider: 

www.simostranda.no  - ØM 2014  

 Utdeling av lagposer etter lagledermøtet. Klubber som ikke var tilstede på lagledermøtet kan hente 

sine lagposer på rennkontoret fra kl. 08.00 på renndagen. 

 Startnummer for søndag kan hentes klubbvis på rennkontoret på lørdag eller søndag fra kl. 08.00.  

 Resultatlister henges opp på standplass, nedsiden av Servicebygget og på Eikvang.  

 Premieutdeling på Eikvang ca. 40 min etter siste utøver er i mål for hver gruppe 

 

10. Avslutning av møtet. 

Rennleder Jan Skinnes takket for fremmøtet og ønsket alle lykke til!  

 

03.02.2014 

Heidi Solum 

Rennsekretær 
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