INFORMASJON OM STATKRAFT YOUNG STAR I HOLMENKOLLEN ONSDAG 2. MARS 2016

Program
Onsdag 2. mars
kl. 11.00
Lagledermøte Holmenkollen Park Hotell Aud A
kl. 12.45
Oppmøte for innskyting
kl. 13.00 – 13.25 Innskyting (gutter først)
kl. 13.30
Fellesstart gutter
kl. 13.50
Fellesstart jenter
kl. 16.00
Premieutdeling Holmenkollen Park
kl. 20.00
Åpningsseremoni for VM i Oslo sentrum for de som
ønsker å se på den.

Deltakerpose med startnummer etc.
Startnummer, våpennummer, Statkraft klistremerke, akkrediteringsvester ,
parkeringsbevis, Statkraft- effekter m.m. kan hentes på Holmenkollen Park
Hotel utenfor auditoriet A fra tirsdag kl.16.00-1800 og onsdag kl.10.00 –
11.00.
Trening i løypene
Det vil ikke være mulig å trene i løypene eller skyte i forkant av løpet og
dagen før.
Servering
Løperne får smothie, banan og wrap i målgården etter løpet.
På premieutdelingen på Holmenkollen Park blir det servert et stort
rundstykke og mineralvann til utøverne og en leder.
Vær gjerne ute i god tid her, slik at det ikke blir lang kø.
Akkreditering
Ingen trenere/ ledere kan oppholde seg på stadionområdet bortsett fra på
skytebanen, i oppvarmingsområdet bakenfor start og i skifteområdet i
Mixsonen. Det vil bli egne soner i løypa for sekundering (utenfor
stadionområdet).
Det blir ingen akkreditering for løperne.
Ledere / trenere får akkrediteringsvester.
Billetter
Alle utøverne får 2 billetter til torsdagens VM-øvelse. De som ønsker dette
gir beskjed via questback på vår nettside.
Ønskes flere billetter til torsdagen, kan dette kjøpes til 50 % rabatt, bruk
denne linken for bestilling:
http://www.billettservice.no/event/465265?CL_ORIGIN=ORIGIN8
For andre dager, må billetter kjøpes på ordinær måte på
www.billettservice.no

Parkering
Man kan lesse av utstyr på VM-plassen. Deretter må man kjøre til
parkeringsplass på Midtstuen. Trenger ikke parkeringsbevis her.
Se kart på www.skiskyting.no
Skitesting
Alle konkurranseløyper er i bruk helt fram til innskyting starter. Vi vil
jobbe for å få til glitest i glitestområdet.
Smøreboder
Det er dessverre ingen smøreboder tilgjengelig i området. Smøring må skje
på forhånd eller i området ved skitest.
Oppmøte før innskyting
kl. 12.45 – ved trappa ned mot skytebanen (nord for kongestatuen).
Det blir ikke våpenkontroll og skimerking. Utstyr og våpen kan gjøres klar,
men innskyting og skigåing starter først når treningen for VM er ferdig.
Innskyting
13.00 – 13.12 gutter 13.12 – 13.25 jenter. Hver løper har kun 2 blinker til
disposisjon.
Innskytingsskiver blir kretsvis, og liste blir lagt på nett.
Distanse
Fellesstart 3x2 km/ 2 skytinger.
Løype: Løypekart blir lagt på nett.
Skiver
Alle skyter på skive tilsvarende startnummer.
Strafferunde 100 m
Tidtaking Siwidata
Løperne skal gå med transpondere/brikker som blir utlevert av Siwidata
ved start. Løperne skal altså ikke ha sine private Emit brikker.
Det vil i ettertid bli lagt ut resultater og resultater med analyse på
www.skiskyting.no
Startnummer
Statkraft er hovedsponsor for Young Star.
Startnummeret kan beholdes.
Lagledermøte
NB pliktig oppmøte for ledere / trenere.
kl. 11.00 onsdag på Holmenkollen Park Hotell, auditorie A.
Hotellet ligger på vestsiden og nesten helt inntil Holmenkollbakken.
Informasjon om løype, oppvarming, innskyting, skipreparering m.m.
Her blir det også delt ut deltakereffekter, bl.a. hettegenser og vest.
TD: Per Vinger
Rennleder: Trine Besseberg.
Påmelding og løperprofil
Det er absolutt nødvendig å motta opplysninger om deltagerne i Young Star
bl.a. til bruk for speaker samt reportere i NRK.
Hver løper + reserve må fylle ut en questback senest onsdag 24. feb.
Denne blir lagt ut på www.skiskyting.no

Utgifter
De som har reiseutgifter på over kr.1.500,- kan sende reiseregning.
Vi subsidierer da noe reiseutgifter for løpere og ledsager etter billigste
alternativ.
Kjøregodtgjørelse kr. 2,00 pr km + kr. 0,50 pr. passasjer. Er det flere løpere
fra samme klubb forutsettes det at disse kjører felles bil for å få full
kjøregodtgjørelse.
De som trenger fly, bestiller billett hos amex@nif.idrett.no tlf. 22983730,
eller på en annen billigste måte.
Forbundet dekker ikke overnatting.
Tilskuddet vil bli vurdert etter billigste reisealternativ. Hvor mye hver
enkelt får dekket avgjøres når vi får inn alle reiseregningene.
Sendes roar.nilsen@skiskyting.no innen 10. mars

Garderobe
Det er muligheter for å skifte og dusje i Kollenstua, åpen onsdag kl 11.3015.30.
Funksjonærer
Funksjonærer er de som er tilknyttet VM.
Premiering
Alle vil få utdelt deltagerpremie på lagledermøtet. (hettegenser, vest, lue)
Det blir premier til de 8 beste i hver klasse. Premieutdeling på
Holmenkollen Park Hotel i auditorium A kl.16.00.
Opptreden under fellesstarten
Rennkomiteen for VM skiskyting ønsker å gjøre oppmerksom på at
Statkraft Young Star finner sted under VM-arrangementet. Samtidig
understrekes det at fellesstarten for 15/16-åringene vil bli gjennomført som
et ”World Cup-renn” med de samme regler for opptreden av løpere og
ledere lagt til grunn. I tillegg vil NRK være i arbeid under fellesstarten.
Dette innebærer at alle beskjeder som blir gitt om trening, opphold på
stadion, tidspunkt, garderober, smøringsfasiliteter etc. må respekteres.
Det samme gjelder oppholdssted under VM- rennene. Lederne for hvert lag
vil være ansvarlig for egne løpere.
Et Statkraft klistremerke blir utdelt og skal festes på begge sider av
våpenet. Løpere som ikke har avtale med sponsorer gjennom klubb eller
krets, oppfordres til å benytte Statkraft lue eller pannebånd.
NRK
NRK vil sende rennene i opptak.
Overnatting
Alle må selv bestille og betale sitt opphold.
Det kan være mulig å få gunstige sportspriser på Scandic-hotellene i Oslo.
På Holmenkollen Park Hotel er det dessverre fullt.
Andre alternativer er Thon hotell Ullevål stadion eller SAS Fornebu Park
Hotel.
Vi har fått reservert noen rimelige rom på Toppidrettssenteret. Her gjelder
først til mølla. Bestilling med navn, antall rom og antall dager sendes til
roar.nilsen@skiskyting.no
Informasjon
Har klubbene/utøvere spørsmål vedrørende Statkraft Young Star, bes disse
rettet til Roar Nilsen roar.nilsen@skiskyting.no mobil 934 36 750.
Det vil kun bli lagt ut informasjon på www.skiskyting.no under

Arrangement / Statkraft Young Star. Ingen info sendes direkte til
deltakerne.
Sykdom/Forfall
Siste frist for regionene til å sette inn reserver er søndag 28. februar.
Ved forfall så kommer reserven fra samme region inn.
Forfall MÅ meldes roar.nilsen@skiskyting.no tlf. 93 43 67 50 så fort som
mulig.

