
 

 

Innbydelse til KM normal 

Innherred skiskyting inviterer til Kretsmesterskap normalprogram i Frolfjellet 

skisenter 31. jan 2010 

Klasser Utenfor KM: 

J/G Nybegynner fra 11 år, stor blink med anlegg. 

 J/G Nybegynner fra13 år, liten blink med anlegg.   

J/G 11 og 12 år, liten blink med anlegg.  

K/M miljøklasse (veteran/mosjon).  

KM klasser: 

J/G 13,14,15,16 år. K/M 17,18,19,20-21 år. K/M senior.  

Påmelding  Online påmelding via Min Idrett på www.skiskyting.no innen tirsdag 26. Jan kl 

2359 

Påmeldte etter dette regnes som etteranmeldte og det skal betales dobbel 

startkontingent. 

Klassene J/G 15, 16 og K/M 17, 18, 19, 20-21 og senior skal benytte EMIT 

tidtakerbrikker. Brikkenummer oppgis ved påmelding.  

De som ikke har egen brikke må gi beskjed om det ved å sende en e-post til: 

Håvar Brøndbo: hb@rg-prosjekt.no Dette gjelder også hvis det er noen som skal 

bruke samme våpen. 

Innskyting  1000-1115 

For klassene K/M fra 17 år vil vi følge NSSF`s regler om visitering av våpen etter 

innskytinga. 

Organisering Vi vil dele ut lagledervester til deltakende klubber, en pr innskytingsskive. På 

skiver som deles mellom flere klubber vil det være en vest til hver klubb. Vestene 

legges ut på mattene. 

Kun lagledere med vest får oppholde seg foran laglederbåsen under innskytinga. 

Klubbene oppfordres til å begrense antall lagledere i laglederbåsen under løpet. 

https://minidrett.nif.no/
http://www.skiskyting.no/
mailto:hb@rg-prosjekt.no


 
 

Start 1130 

Startkontingent 11-12 år, nybegynnerklassene og miljøklasse kr 80.- 

13-16 år kr 100.- 

17-21 år kr 130.- 

Senior kr 150.- 

Betales til Innherred skiskyting v/Anne Skjerve, konto 0539.59.71958 

Dobbel startkontingent ved etteranmelding. 

Lisens Lagene er selv ansvarlige for at løperne har gyldig lisens. 

Startnummer Hentes lagvis på rennkontoret senest en time før start. 

Engangslisens kan kjøpes på rennkontoret. 

Garderober  Vi kan dessverre ikke tilby garderober/dusj 

Restaurant Frolfjellet skisenter 

Rennkontor Frolfjellet skisenter 

Premieutdeling Fortløpende i Frolfjellet skisenter  

I henhold til NSSF`s reglement 

Adkomst Se veibeskrivelse på www.innherred-skiskyting.no 

Veiavgift/parkering kr 60 inkl program 

Resultater Resultatlister legges ut på www.innherred-skiskyting.no/km  

Diverse Løpene går i de samme løypene som vi skal benytte på junior NM senere på 

sesongen. Så kom og benytt sjansen til å bli kjent med løypene. 

Egne anlegg er ikke tillatt. 

Vi tar forbehold om endring i tidsskjema etter deltakerantallet. 

Informasjon, løypekart, startlister med mer legges ut på www.innherred-

skiskyting.no/km  

Rennleder 

TD 

Jo Severin Matberg, tlf 45608741 

Per Ola Wæge og Ola Ålmo 

 Velkommen til skiskyting på Frolfjellet. 
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