Molde og Omegn IL - skiskyting har den glede å inviterer til

Landsdelsmesterskapet for region Midt
normal 11. og sprint 12. februar 2017
Rennene inngår også som kvalifisering til Young Star, YS3 og YS 4.
Klasser

Nybeg. G/J 11-12, nybeg. G/J 13 og eldre,
G/J 11, G/J 12, G/J 13, G/J 14, G/J 15, G/J16,
K/M17, K/M18, K/M19, K/M20-21, K/M senior.
LM kun for 13 år og eldre

Anlegg

Arrangøren stiller med anlegg (KG-Larsen). Egne anlegg tillates ikke.

Innskyting

Lørdag kl 1000-1130, søndag kl 0900-1030

Start

Lørdag kl 1145, søndag kl 1045

Påmelding:

http://www.eqtiming.no innen MANDAG 06.02.17 kl. 23:59. Etteranmelding
mulig fram til ONSDAG 08.02.17 kl. 23:59. Påmeldte etter firsten regnes som
etteranmeldte og skal betale dobbel startkontingent. Kontaktperson påmelding;
Jan Kolbjørn Husøy, jankohus@online.no mob 95141105. Om noen bruker
samme våpen, send en epost til sylfest.glimsdal@gmail.com.

Startkont.

Senior
kr 180,17-21
kr 150,11-16
kr 130,Betales ved påmelding. Etteranmeldte skal betale dobbel kontingent.

Lisens

Lagene er selv ansvarlige for at påmeldte løpere har gyldig lisens. Det vil bli
utført lisenskontroll.

Startnummer Lagvis henting på rennkontor senest en time før start. Ikke innleverte
startnummer faktureres lagene med kr 500,-.
Sikkerhet

Våpen skal bæres i våpenfutteral til og fra standplass. Vi ber klubbene
organisere innskytingen slik at det er kun de som skal skyte inn som er på
standplass, samt lagledere med vest. Våpen for 16 år og yngre visiteres og
tømmes (skudd beholdes av arrangør) før det utleveres til lagleder med vest
etter konkurransen. Skudd i våpen ved målgang beholdes av arrangør.

Avtrekkskontroll
Alle våpen skal til avtrekkskontroll begge dager, inkludert reservevåpen.
Kontrollen foregår ved Kongehytta på standplass i tidsrommet lørdag 09301130 og søndag 0830-1030.
Løypekart og løypelengder
Legges ut på våre nettsider før rennet, www.moi-idrett.no.

Arena

MOI's skiskytteranlegg ligger ved Skaret Skisenter langs Rv64, 30 skiver.
Du finner "Skaret skiskytteranlegg" på Google Maps og ved denne linken.

Rennkontor I Miljøbygget, åpent fra kl 0900 (lørdag) og kl 0800 (søndag).
Premiering

Full premiering i klassene 16 år og yngre, ½ i klassen 17 og 1/3 i klassene 18
år og eldre. Premier ettersendes ikke.

Kiosk

To lokaler med kiosk/kafesalg på arenaen hvor det også er mulig å varme seg.

Brikkeleie

Vi bruker Emit tidtakingssytem. Hvis man ikke har egen brikke, kan man leie
denne for kr 25,- (11 og 12 år) og kr 50,- (13 år og eldre). Prisene er pr dag.

Informasjon Ved stor deltakelse vil starttidspunkter og innskyting kunne endres. Følg derfor
med på vår hjemmeside www.moi-idrett.no. Her finner du også all tilgjengelig
og oppdatert informasjon. Det er ingen dusjmuligheter.
Resultatlister Blir lagt ut på hjemmesiden (www.moi-idrett.no)
Rennleder

Kjell Arne Nygård mob. 90191819, epost: kjell.arne.nygard@bring.com

TD

Arve Heimdal, mob. 90853787
Bjarne Lund, mob. 91165549

Rennjury

Består av TD, rennleder, sekretær og to lagledere oppnevnt av TD.

Smøreservice Langrennsbutikken Skaret Skiservice ligger i anlegget og stiller med
smøreservice og gode tilbud fra butikken. Se hjemmesiden www.moi-idrett.no
for mer info.
Overnatting Scandic Seilet – gir spesialpris for LM. Se hjemmesiden www.moi-idrett.no
for mer info. Booking og ytterligere informasjon på tlf. 71 11 40 00.
Bekkevold Ungdomsskole Ta kontakt med rennleder som formidler kontakt
med skolen.
Det finnes ellers mange ulike overnattingsmuligheter i området fra
campinghytter til hotell.

Vi ønsker alle løpere, familie, gjester og publikum hjertelig velkommen til hyggelige dager på
Skaret ved Molde!
Med vennlig hilsen
Molde og Omegn IF - skiskyting

