Skiskyting

INNBYDELSE KARUSELLRENN
SKISKYTING
PÅ SKJERVØY 16. MARS 2019
Skjervøy IK skiskyting har den glede av å invitere løpere, foreldre og ledere til Skjervøy,
lørdag 16. mars til sprint. Dette rennet er en del av karusellregnskapet til Troms
skiskytterkrets.
Innskyting:
Start:
Klasser:

Kl. 10.45 til kl. 11.45
Kl. 12.00
G/J 9 - 10 år (stor blink)
G/J 11 – 12 år (liten blink)
J/G 13 - 14 år
J/G 15-16 år
K/M 17 - 19 år
K/M 20 - 21 år
K/M senior

Påmelding:

Online påmelding EQ-timing innen 13.mars 2019 kl. 23.59
Etteranmelding mot tillegg i startkontigent hvis ledig startnummer.

Startkontingent:
ØVELSE

9-12 år

13-16 år,

Junior

Senior

Miljø

Sprint søndag

85 kr

85 kr

110 kr

110 kr

85 kr

Rennet arrangeres med tidtaking fra EQtiming.
Løpere i 13-årsklassen og eldre skal ha egne brikker.
Brikkeleie
kr 50,Glemt brikke ved start
kr.200,Ikke innlevert startnummer må erstattes kr. 500,Ikke innlevert brikker må erstattes kr. 700,Arena:

Skjervøy idrettsanlegg/skiskytterstadion

Innskytingsskiver:

Se eget oppslag på standplass og skjervøyik.no/
https://www.facebook.com/SIKSKIOGSKISKYTING eller
https://www.facebook.com/groups/703591063061545/

Skiskyting
Rennkontor:

Klubbhuset ved stadion, åpner kl.1000.

Startnummer:

Startnummer hentes klubbvis på rennkontoret senes en time før start.

Parkering:

Parkeringsplass ved stadion

Kafeteria:

Klubbhuset ved stadion

Dusj/garderober:

Klubbhuset ved stadion, inngang ved siden av kafeteria

Lisens:

Lagleder er ansvarlig for at alle har løst lisens (o/13 år). Ingen får
starte uten lisens. Engangslisens kan løses før start.

Løyper:

Ordinære distanser, løypekart på stadion og legges ut på vår hjemmeside
www.skjervoyik.no / https://www.facebook.com/SIKSKIOGSKISKYTING/
https://www.facebook.com/groups/703591063061545/

Premieutdeling:

I klubbhus, Mini premieres 100% .
Trekningspremier for alle deltakerne (for å vinne trekningspremie må man være til stede på premieutdelinga)

Jury:

TD, rennleder og standplassleder

Rennleder:

Alexander Sebergsen tlf. 91718488, alexander_sebergsen@hotmail.com

Påmelding
(etteranmelding)

Charles Karlsen charles@skjervoy.org tlf. 45418152

TD:

Espen Pettersen og Kåre Huglen.

Overnatting:

Hotell Maritim Skjervøy.

Skjervøy IK skiskyttergruppe ønsker løpere, ledere og
publikum vel møtt til skiskytter renn ved
Skjervøy Ski- og Skiskytterarena.

Velkommen 

