
  

INNBYDELSE TIL LANDSDELSMESTERSKAP (LM) 
 FOR REGION MIDT 

LØRDAG 11. FEBRUAR 2023 – SKISKYTTERCROSS/ SPRINT 
SØNDAG 12. FEBRUAR 2023 – NORMAL 

 
Steinkjer Skiklubb ønsker velkommen til LM på Steinkjer Skistadion. 
 
Tidsplan: 

 Lørdag  Søndag 

Rennkontor åpner kl. 09:00 Kl. 08:30 

Innskyting kl. 10:30 – 11:45 Kl. 10:00 – 11:15 

Første start kl. 12:00 Kl. 11:30 

Tidsplan vil bli justert dersom forhold krever dette. 
Det vil ikke bli arrangert lagledermøte. 
 

Ankomst til Steinkjer Skistadion: Ta av fra E6 i nordenden av Eggetunnelen nord 
for Steinkjer by. 
 
Skiskyttercross er en ny øvelse som skal innføres på HL 2024.  
Se https://skiskyting.no/artikler/skiskyttercross-pa-hl-2024/ . 
På LM vil vi arrangere Skiskyttercross med sprintløypelengder for løpere opp til og 
med 16 år. 
 
Klubbkonkurranse  
Vi ønsker å stimulere til stor deltagelse på LM og vil lage en klubbkonkurranse der 
forholdet mellom startende deltagere ifht antall lisensløpere fra hver klubb er et viktig 
element. 
 
Øvelse Skiskyttercross/ Sprint og normal 

Klasser Nybegynner 10 år og yngre 
Nybegynner 11-12 år 
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,  
Åpen klasse 17 år og eldre (løype som J15/16 bærer eget 
våpen). 

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

Innskyting Lagvis innskyting.  

Påmelding Påmelding gjøres på www.eqtiming.no innen mandag 
07.02.23 klokken 23:59. Etteranmelding innen fredag 
10.02.23 klokken 16:00, belastes med dobbel startkontingent.  

Startkontingent Senior    kr. 220 
17-22 år kr. 200   

https://skiskyting.no/artikler/skiskyttercross-pa-hl-2024/


13-16 år kr. 170  
10-12 år kr. 120  
Åpen klasse. Kr. 120. Påmelding og betaling på renndagen 
på rennkontor. 
Startkontingent blir etter- fakturert via EQ-Timing. 

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 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. 

Våpenhotell Våpen til løpere 17 år og eldre skal plasseres i eget område 
ved start. 

Avtrekkskontroll Gjennomføres for løpere fra 15 år og eldre. 

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 gjennomføres puljevis. 

Garderobe Garderober og dusjmuligheter i nedre klubbhus.  

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

Leder av 
organisasjonskomitéen 

Atle Dengerud, atle.dengerud@gmail.com 480 94 511 
  

Leder rennkomiteen Kjetil Bratbakken, kjetil@runebjornes.no 908 52 294 

TD (juryleder) 
TD (fra krets) 

Erik Schreiner, erik.schreiner@tietoevry.com 900 53 058 

Per Arne Røstad, Perarne@spera.as, 977 75 199 

Dette er et fluorfritt arrangement for gutter og jenter opptil 16 år. 

Løpere, publikum og gjester ønskes velkommen til en trivelig 

skiskytterhelg Steinkjer Skistadion!  
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