
INNBYDELSE TIL LM MIDT RULLESKISKYTING  

LØRDAG 3. OG SØNDAG 4. SEPTEMBER  

STEINKJER SKISTADION 

Steinkjer Skiklubb ønsker velkommen til Landsdelsmesterskap (LM) for på Steinkjer 
Skistadion med sprint lørdag 3. og normal søndag 4. september. LM er for klassene 
13 år og eldre, men arrangementet er åpent for alle klasser fra nybegynnere 10 år og 
yngre til og med senior.  

Tidsplan begge dager: 
Rennkontor åpner  kl. 09:00 
Innskyting   kl. 10:00 – 11:00 
Første start   kl. 11:15 

Tidsplan vil bli justert dersom forhold krever dette. 

Øvelser Sprint lørdag og normal søndag

Klasser J/G 10 år og yngre nybegynnere 
J/G 11-12 nybegynnere 
J/G 13-16 nybegynnere 
J/G 11, J/G 12, J/G 13, J/G 14, J/G 15, J/G 16 
K/M 17, K/M 18, K/M 19, K/M 20-22, K/M Senior

Anlegg Arrangør stiller med anlegg (KG-Larsen). Egne anlegg tillates ikke. 
Anleggene vil stå fremme ved innskyting.

Rulleski Det benyttes egne rulleski – standard 2-er hjul

Innskyting Lagvis innskyting. 

Påmelding Påmelding gjøres på www.eqtiming.no innen onsdag 31.08.22 
klokken 23:59. Etter-anmelding innen fredag 02.09.22 klokken 16:00, 
belastes med dobbel startkontingent. 

Startkontingent Senior    kr. 170  
17-22 år kr. 170   
13-16 år kr. 140  
10-12 år kr. 140  
Startkontingent blir etter- fakturert via EQ-Timing.



Løpere, publikum og gjester ønskes velkommen 5l et trivelig 
skisky7erhelg Steinkjer Skistadion!

Lisens Det er utøver og utøvers klubb sitt ansvar å påse at lisens for utøvere 
over 13 år er betalt. Det blir foretatt lisenskontroll, og engangslisens 
kan kjøpes på rennkontoret for kroner 70,-. 
Informasjon om lisensstatus er å finne på www.skiskyting.no

Parkering Parkeringsavgift kroner 60,- til VIPPS #727066.

Rennkontor Åpent fra kl. 09:00 i skiskytterhuset. Lagvis henting av startnummer 
senest 1 time før start. Ikke innleverte startnummer eller lånebrikke 
faktureres med kr. 600,- 
Startlister ligger i lagsposene.

Brikker Alle utøvere skal gå med brikke. Utøvere til og med 12 år vil bli 
fakturert en brikkeleie på kroner 25,- for de som ikke har egen brikke. 
Utøvere fra og med 13 blir fakturert kroner 50,-. De som ikke er 
registrert med egen brikke får dette utlevert sammen med 
startnummer.

Innskyting Klubbvis innskyting der arrangør skal foreta all visitering under 
innskytingen.

Avtrekkskontroll Gjennomføres ikke

Lagledervester 2 stk. lagsvester pr innskytingsskive i lagsposene. Kun lagledere med 
vest får være foran våpenstativene under innskyting. Husk å levere 
inn lagsvestene på rennkontoret.

Kiosk Det vil bli kiosksalg sentralt på arenaen.

Premieutdeling Blir annonsert av speaker og gjennomført ved skiskytterhuset.

Garderobe Garderober og dusjmuligheter i nedre klubbhus. 

Arrangementsinfo Relevant informasjon (innskytingslister, startlister, resultatlister, 
løypekart o.l.) legges fortløpende ut på https://steinkjerskiklubb.no/ 

http://www.skiskyting.no
https://steinkjerskiklubb.no/

