
                               
 

Drangedal IL og Fyresdal SSL har gleden av å ønske velkommen til Statkraft Junior Cup 3 

og DNB Cup 4 på Gautefall Biathlon 17.og 18. januar 2015.  

Statkraft Junior Cup og DNB Cup vil foregå i henhold til NSSFs konkurransereglement. 

             

 

Arena/adkomst Gautefall Biathlon 
   Skyteplass med 31 skiver, type Kurvinen. 

   Kart som viser adkomst legges ut på  

http://www.drangedal-ski.no/Norges-Cup2015.htm 

 

Program  Fredag 16.januar  Offisiell trening 
 

0930-1605 Våpenkontroll/avtrekkskontroll 

0930-1600       Trening i løyper og på standplass. 

1700  Lagledermøte på Gautefall Hotell. 

 

Lørdag 17. januar  Normal 
 

   0730  Våpenkontroll åpner. 

   0815-0915 Innskyting K/M 17/18, kretsvis. 

0930  Start K/M 17/18. 

   1230-1330 Innskyting K/M 19, 20-21 og senior, kretsvis. 

1345  Start K/M 19, 20-21 og senior. 

 

Søndag 18. januar  Sprint 
 

   0730  Våpenkontroll åpner. 

   0815-0915 Innskyting K/M 17/18, kretsvis. 

0930  Start K/M 17/18. 

1215-1315 Innskyting K/M 19, 20-21 og senior, kretsvis.  

1330  Start K/M 19, 20-21 og senior. 

 

   Tidspunktene kan bli endret i forhold til antall påmeldte 

 

Klasser  Kvinner og menn 17, 18, 19, 20-21 og senior.  

 

Garderobe/dusj    Bostrak Grendehus og på løperes innkvarteringssted. 

 

Internett/  Relevant informasjon legges fortløpende ut på vår hjemmeside. 

Informasjon Under arrangementet legges startlister og resultatlister ut så snart de er klare  

  på samme side:  

  http://www.drangedal-ski.no/Norges-Cup2015.htm 

 

       
 

http://www.drangedal-ski.no/Norges-Cup2015.htm


Rennkontor Etableres ved arenaen.  

   Åpningstider: 

Fredag 16. januar 0830-1900 

Lørdag 17. januar 0730-1730 

Søndag 18. januar 0730-1700 
 

Påmelding Online påmelding via www.minidrett.no eller www.sportsadmin.no . 
 Etteranmelding pr. e-post til: ulrich1611@gmail.com    
    

Startkontingent Senior pr. øvelse  kr. 200,- 

   Junior 17-21 pr. øvelse kr. 180,- 
   Startkontingenten betales forskuddsvis til konto 2635.17.38943 

Ved påmelding etter 10.01.2015  betales dobbel startkontingent. 

Etteranmeldelse senere enn 3 dager før renndato godtas ikke (frist tirsdag 

13.01.2015 kl. 23.59). 

 

Lisens Klubbene er ansvarlig for at løpere har betalt startlisens og har gjennomgått 

sikkerhetsbestemmelsene. De som betaler lisens i løpet av de siste 14 dagene 

før konkurransene må ta med kvittering. 

 

Startnummer Disse avhentes kretsvis på rennkontoret. Lag/klubber med mange deltakere 

kan om ønskelig få disse til lagvis avhenting. Dette må i så fall avtales i 

forkant. Startnummer som ikke leveres tilbake må erstattes med kr 300. 

 

Premiering I henhold til NSSF’s regler. Premieutdeling gjennomføres fortløpende og 

klassevis i arenaen så snart resultatlistene er offisielle. 

 

Innkvartering Vi viser til hjemmesiden http://www.drangedal-ski.no/Norges-Cup2015.htm  

Overnatting bestilles direkte til overnattingsstedet av lag/kretser. 

  

Løypekart Legges ut på hjemmeside sammen med arenakart og løypeprofiler. 

  

Kafeteria I servicetelt på stadion. 

 

Parkering Parkering på anvist plass i og ved arenaen. Parkeringsavgift kr 50,- inkluderer 

program. Ekstra program kan kjøpes for kr 20,-. 

 

Smøreboder Informasjon om leie av smøreboder på hjemmeside http://www.drangedal-

ski.no/Norges-Cup2015.htm 
  

Brikker Alle bruker egen brikke. Dersom noen ikke har/har glemt brikke kan slik leies 

av arrangør for kr 50,- pr konkurranse. Dersom man kommer til startkontroll 

uten brikke kan det leies brikke der for kr 200,-. Etterfaktureres. 

 

Innskyting Kretsvis innskyting. 

 

       

http://www.minidrett.no/
http://www.sportsadmin.no/
mailto:ulrich1611@gmail.com


Offisiell trening Gjennomføres iht etablert prosedyre med startnummer og visitasjon av våpen 

ved innlevering av startnummer etter endt trening. Vær oppmerksom på hver 

enkelt løpers ansvar med tanke på sikkerhet under treningen. 

 

TD Olav Aabel mob. 90997207 ol-aabel@online.no  
 Jens Schjerven mob. 93262923 jens.schjerven@gmail.com  

 

Rennleder  Bård Bråten mob. 91676959 baard.braaten@drangedal.kommune.no  

     

 

Velkommen til Gautefall  
og  

Statkraft Junior Cup / DNB Cup 2015 
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