
     

                  
 
                                                       

                                                                            

 
 

INNBYDELSE TIL VITAL CUP 5 OG STATKRAFT CUP FINALE 
 

8. - 9. mars 2008, Trondheim 
 
Arrangører: Trondhjems Skiskyttere og Byåsen SSL 

 
Trondhjems Skiskyttere og Byåsen Salongskytterlag har gleden av å ønske velkommen til VITAL 
CUP 5 for senior og STATKRAFT CUP FINALE for junior. STATKRAFT CUP FINALE har 
begrenset deltakelse (ref NSSF). 

Arrangementet vil foregå i henhold til Nasjonale Konkurranseregler på www.skiskyting.no. 

Arena:   Saupstad skisenter. Skytebanen har 30 skiver av type Vingelen. 
   Kart som viser adkomst til arenaen m.v. legges ut på hjemmesiden 

Program   Med forbehold om justering av tidsskjema hvis nødvendig.   
Fredag 7. mars: 1130 - 1700 Rennkontor åpent arena 
   1200 - 1600 Offisiell trening i løyper og på standplass.  
   1615      Lagledermøte i kafeteria på arena 
 
Lørdag 8. mars: 0800 - 1600  Rennkontor åpent arena 
   0900 - 0920 Innskyting sprint senior og junior 20/21 
   0930  Første start sprint senior og junior 20/21 
   1100 - 1120 Innskyting fellesstart K17/K18/K19 
   1130  Første fellesstart K17/K18/K19 
   1310 - 1335 Innskyting fellesstart M17/M18/M19 
   1345  Første fellesstart M17/M18/M19 
   Premieutdeling fortløpende på arena. 
 
Søndag 9. mars: 0800 - 1600  Rennkontor åpent arena 
   0900 - 0945 Innskyting sprint junior 17, 18 og 19 
   1000  Første start sprint junior 17, 18 og 19 
   1130 - 1205 Innskyting fellesstart senior og junior 20/21 
   1215  Første fellesstart senior og junior 20/21 
   Premieutdeling fortløpende på arena. 

Transport:  Arrangør legger ikke opp til transport til og fra arena. 

Garderober:   Heimdal videregående skole 

Internett:  www.trhjems.com/nc 

Påmelding:  Online via www.skiskyting.no innen mandag 3. mars 23:59. 
  Kontakt: Tone Langen, tlf. 72 58 50 17, E-post: norgescup2008@trhjems.com 
 
 



     

                  
 
                                                       

                                                                            

 

 

 
Startkontingent: Senior kr. 130,- pr. øvelse, junior kr 110 pr. øvelse. 

  Startkontingenten faktureres etterskuddsvis til lagene. 
  Lagene er ansvarlig for at løperne har betalt startlisens og har gjennomgått 
  sikkerhetsbestemmelsene. 
  Ved etteranmeldelse (påmelding ankommet arrangør senere enn oppgitt  
  påmeldingsfrist) betales dobbel startkontingent. 

Startnummer:  Disse avhentes kretsvis på rennkontoret. For lørdagens renn fra fredag 15.30 - 
   17.00 eller lørdag morgen, for søndagens renn fra søndag morgen. Ikke  
   tilbakeleverte startnummer må erstattes med kr. 300,-. 

Trening fredag: Det benyttes startnummer under fredagens trening. Disse kvitteres ut av  
   hver enkelt løper og tilbakeleveres etter endt skyting samtidig som våpen 
   visiteres. Stasjon for utlevering og innlevering vil bli tydelig merket i  
   nærheten av standplass. 

Innskytingsskiver: Kretser som ønsker skiver ved siden av hverandre under innskyting må  
   meddele dette ved påmelding. 

Premiering:  I henhold til NSSF´s regler. 

Innkvartering:  Se oversikt på hjemmesiden. 

Løypekart:  Løypekart, løypeprofiler og arenakart legges ut på hjemmesiden. 

Smøreboder:  Dersom noen ønsker å leie smørebod må det gis beskjed til arenasjef Asbjørn 
   Langen (asbjlang@online.no) innen 15. februar. Leie blir til selvkost i den 
   grad vi greier å skaffe, antatt pris kr. 3000,-.  

Reservearena:  Grova skisenter, Meråker. Det tas forbehold om programendringer ved  
   eventuell flytting. Informasjon på hjemmesiden i henhold til frister for flytting 
   med samme bosted. 

Informasjon:  Spørsmål om arrangementet kan rettes til: 
 
  Stig Strand  ststrand@broadpark.no tlf 48038734 rennleder 
  Knut Stokland kstok@broadpark.no tlf 92051364 ass rennleder  
 

  


