
  

 

 

 

 
 

 

 

 

Martin Stokken rennet 2013 
 

Vi ønsker velkommen til Martin Stokken rennet 16. og 17. mars i Nilsbyen. Lørdag er det 

normaldistanse, KM for STSSK . Søndag er det sprint.   

 

Praktiske opplysninger: 

 

Påmelding:   Gjøres gjennom MinIdrett. Påmeldingsfrist mandag 11. mars 2013 kl. 23.59. 

Etteranmelding mot dobbel startkontigent. Om det skulle oppstå problemer, 

kontakt Rune Standal: post.bssl@gmail.com 

 

Info:  NB! Følg med på hjemmesiden vår (www.bssl.no) når det nærmer seg renndato 

for info og eventuelle forandringer. Løypekart og profiler ligger på 

hjemmesiden og vil bli slått opp på arena. Følg også med på på facebook: 

 https://www.facebook.com/pages/By%C3%A5sen-

skiskytterlag/216971265053523 

 

Veibeskrivelse:  www.bssl.no  

 

Rennkontor:  Arenabygget Nilsbyen 

 

Startnummer: Hentes klubbvis på rennkontoret. Ikke tilbakeleverte startnumre faktureres 

klubb med kr. 300,- 

 

Tidtaking: Det blir benyttet Emit-tidtakerbrikke i alle klasser. Vi oppfordrer så mange som 

mulig om å skaffe seg egen Emit-brikke. 

Det er mulig å leie brikke ved rennkontoret. For løpere 12 år og yngre er leien på 

kr. 25,-. For klassene 13 år og eldre er leien av brikke på kr. 50,-. 

 

Lisens: Lagene er ansvarlige for at påmeldte løpere fra fylte 13 år og eldre har betalt 

startlisens. Engangslisens kan løses på rennkontoret. 

 

Jury:   Rennjury består av TD, rennleder og skytebanesjef. 

 

TD:   Edvard Asbjørnslett, Orkdal IL og Helge Langen, Trondhjems skiskyttere 

 

 

https://minidrett.nif.no/LogIn/?ReturnUrl=%2f
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?orgelementid=67093
https://www.facebook.com/pages/By%C3%A5sen-skiskytterlag/216971265053523
https://www.facebook.com/pages/By%C3%A5sen-skiskytterlag/216971265053523
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KSI/Lokale%20innstillinger/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YRYQ90GG/www.bssl.no


 

 

 

 

 

Premiering:  Det blir full premiering i klassene t.o.m 16 år. Øvrige klasser har 1/3 premiering. 

I tillegg deles det ut vandrepokaler til beste mannlige utøver i klassene M20-21 

og Sr (alle går samme distanse – 15,0 km) i Sør-Trøndelag og beste kvinnelige 

utøver i K20-21 og Sr (alle går samme distanse – 12,5 km) i Midt-Norge. 

Pokalene er donert av Martin Stokkens familie. 

Det er også KM-medaljer for løpere 13 år og eldre i STSSK på lørdag. 

 

Lagledervester: Lagledervester ligger i klubbposene med startnumrene. Alle som  

oppholder seg inne på standplass eller skal hente ut våpen, skal ha på seg 

lagledervest.  

 

Rennlege:  Det er rennlege inne på arenaområdet under hele rennet. Ta kontakt med 

rennkontoret ved behov. 

 

Kafeteria:  Det er en stor kafeteria i klubbhuset. Salg av kaffe, saft, vafler,  

   boller, kaker og pølser. 

 

Garderober:  Garderober i sokkel under klubbhuset (under kafeteriaen). 

 

Våpenkontroll: NB! Avtrekkskontroll for klasse 15 år og eldre. Visitasjon av våpen for junior og 

senior etter innskyting skjer ved utgangen av standplassen. Pliktig visitasjon. 

 

Rennleder:  Reidar Selmer, mob. 920 21 867, epost; reid-sel@online.no 

 

Rennkontor:  Kristin Storli, mob. 934 07 653, epost; kristin@skala-as.no 

 

Program: 
   

Lørdag – 16.3.2013 

Normal 

   Søndag – 17.3.2013 

Sprint 

  

Rennkontor åpner 08:00   Rennkontor åpner 08:00  

Første innskytning < 15 år + 

nybegynnere 

09:00 - 10:00  Første innskytning < 15 år + 

nybegynnere 

09:00 - 10:00 

Første start 10:15 -   Første start 10:15 -  

Avtrekkskontroll  15 år 11:30   Avtrekkskontroll  15 år 11:30  

Andre Innskyting  15 år 12:00 - 13:00  Andre Innskyting  15 år 12:00 - 13:00 

Andre start 13:15 -   Andre start 13:15 -  

 

NB!! Det tas forbehold om justeringer av programmet 
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