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REFERAT FRA LAGLEDERMØTE, 13. JANUAR 2012  

 

1. Offisiell åpning av lagledermøtet v/leder av NC-komiteen Arve Røste. 

Informasjon om arena og presentasjon av NC-komiteen.  

 

2. Opprop – se vedlagt liste 

 

3. Valg av rennjury v/TD 

Rennjury (velges på første lagledermøtet): 

 Jan Skinnes – Rennleder 

 Jan Frydenlund – TD  

 Karl Gustavsen – TD  

 Stein Østvik – Troms (tlf: 48254228/41524742) 

 Ingrid Vedler Oslo og Akershus (93416229) 

 

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 hver renndag.  

 Avtrekkskontroll og brikker i kjeller på servicebygget.    

 Kun ledere med NSSFs blå vest og presse har adgang til ”kikkert-området” bak standplass. 

 Alle blå vester skal returneres til rennkontoret, senest ved rennslutt søndag 15. januar. 

 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. 

 Omkledningstelt for løpere i startområdet. Plastposer for oppbevaring av overtrekkstøy 

tilgjengelig i teltet.  

 Sanitet og doping i servicebygget.  

 

 Ekstraskudd som ikke benyttes fjernes ved våpenvisitasjon ved målområdet. 

 

Skytebane 

Kontroll etter innskyting ved skive 1.   

 

Tider for innskyting:  

8.30 -  9.40 og 14.00 - 15.10 lørdag. 

8.30 – 9.40 og 11.45 – 12.55 søndag.  

 

Våpenkontroll fra 08.00.  

 

Løyper 

Løypekartene og distanseoversikt ble presentert på storskjerm.  

Vedr. 3,3 km: merket med mellomrunde! 

 Oppvarming lørdag i egne oppvarmingsløyper. Også mulighet for å gå i løype foran tribune 

(må gå frem og tilbake. 
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Tidtaking: 

EMIT-systemet vil være hovedsystem for tidtakingen under arrangementet. 

Alle løpere skal benytte EMIT-brikker under løpene. Dersom en løper 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. 

Alle oppfordres til å scanne brikke før start (Samme område som våpenkontroll). 

Lårnummer festes på begge lår – festes godt.  

Live-resultater på internett - søndag. Passeringspunkter før og etter skyting. 

 

Det har vært registrert passering på to brikkenummer som vi ikke finner eier til. Viktig at utøvere går 

med det brikkenummer som de er registrert på! 

 

Supersprint /v Vegar Rolfsrud 

Retningslinjene for supersprint ble vist på storskjerm og gjennomgått. Se 

http://simostranda.no/nc2012/16938/retningslinjer-for-supersprint#more-16938 

 

De som blir tatt ut av løpet blir ledet ut fra skive 1, inn i en sluse og til målområdet.  

 

Oppfordrer løpere til å ta den skiva de blir anvist til. Dersom løperne ikke følger anvisningen, blir de 

diskvalifisert.  

 

Oppmøte før start/finale 10 min før hver start ved omkledningstelt. Går samlet sammen med Jens 

Schjerven (ass. rennleder) til startområdet. 

 

5. TDs kommentarer 

Oppfordrer alle lagledere til å ta en ekstra runde med sine deltagere ang. retningslinjer for supersprint.  

 

6. Værvarsel for neste konkurranse  

Værvarsel fra www.yr.no. 

 

7. Andre saker  
 Oppdatert informasjon og referat fra lagledermøter vil bli lagt ut på arrangørens nettsider: 

www.simostranda.no – NC2012.  
 Engangslisens: For å få lov til å starte i skiskytterrenn som blir arrangert av klubber tilsluttet 

Norges skiskytterforbund, må en ha løst ut skiskytterlisens. 

Det er ansvarlig leder for den enkelte krets som er ansvarlig for at alle kretsens løpere som stiller 

til start har gyldig lisens. 

For løpere som ikke har løst sesonglisens, skal det løses engang lisens som gjelder for ett enkelt 

renn. Engangslisens kan løses på rennkontoret. Det koster kr. 50,- og dekker ulykker som evt. 

inntreffer i forbindelse med konkurransen angjeldende dag. 

Pr. i dag er det 2 løpere som ikke har betalt. Lagledere bes ta dette med rennkontoret etter møtet.  

 Premieutdeling på Eikvang fortløpende etter hvert som listene er klare. Første ca. kl. 12.00.  

 Utdeling av kretsposer med ledervester som gir tilgang til standplass, startnummer for supersprint 

kvinner og menn, samt diverse informasjonsmateriale. Kretser som ikke var tilstede på 

lagledermøtet kan hente sine kretsposer på rennkontoret fra kl. 07:30 på renndagen. 

http://simostranda.no/nc2012/16938/retningslinjer-for-supersprint#more-16938
http://www.yr.no/
http://www.simostranda.no/
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 Startnummer for søndag kan hentes kretsvis på rennkontoret på lørdag eller søndag fra kl. 07.30.  

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

 

8. Offisiell avslutning av møtet. 

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

 

 

 

13.01.2012 

Heidi Solum 

Rennsekretær 

 

 

Vedlegg: Liste over kretsrepresentanter 
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Vedlegg:  

KRETSREPRESENTANTER, LAGLEDERMØTET 14. januar 2012 

 

KRETS/TEAM: NAVN: 

AGDER SSK X 

BUSKERUD SSK X 

FINNMARK SSK X 

HEDEMARK SSK X 

HORDALAND SSK X 

MØRE OG ROMSDAL SSK  

NORDLAND SSK X 

NORD-TRØNDELAG SSK X 

NORD-ØSTERDAL X 

OPPLAND SSK X 

OSLO OG AKERSHUS SSK X 

ROGALAND SSK X 

SOGN OG FJORDANE SSK X 

SØR-TRØNDELAG SSK X 

TELEMARK OG VESTFOLD SSK X 

TROMS SSK X 

  

  

 

 


