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Innbydelse til Snøkanonrennet skiskyting 
Alta søndag 27. november 2016 

og Kretssamling fredag 25. november til søndag 27. november 
 
 
Arena:   Kaiskuru ski- og skiskytteranlegg 
 
Kretssamling: For 11 årsklassen og eldre. 1. økt starter fredag kl 1800,  

skytebanen er åpen til kl 2100. 
Deltajert program legges ut på FSSK sin hjemme side, 
via www.skiskyting.no  
Egenandel overnatting m/madrasser og mat 600,-, betales ved 
påmelding. 

 
TD 1 kurs: Lørdag, tidspunkt kommer senere. Vil bli avklart når det nærmer seg 

påmelding. 
 TD 1 kurset er både for å være TD 1, men kurset er vel så mye et kurs 

for arrangører. Nyttig for alle rennleder, skyteleder, løypesjef osv. 
 
Antidoping 
Norge: Undersøker muligheten, sannsynligvis fredag kveld. Hvis det går i 

orden vil det være en utmerket mulighet for klubber og utøvere å 
kommer i gang med Ren klubb og Ren utøver. 

 
Påmelding:    

Samling Påmelding via www.minidrett.no innen mandag den 21.11 kl 23.59. 
 
Renn Elektronisk påmelding via www.eqtiming.no for søndagens Normal 

renn, innen tirsdag 22.11 kl. 23.59. 
Etter denne fristen betales dobbel startkontingent. 
 

TD1 kurs: På mail til ???? eller post@assl.no, innen mandag den 23/11 kl 2100. 
 
Løpstype:  Søndag: Normal 

   
Distanser:  I henhold til gjeldende reglement hvis det er forhold for det. 

Pr i dag produseres det snø og 800 m er klar. Går alt bra åpner alle 
løyper i løpet av uka. 
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Våpenkontroll: Fredag fra kl. 17:30, før utøvere går på til 1. økt på skytebanen. 
 
Innskyting:  Søndag fra kl. 08:15 – 09:45 

 
Første start:  Søndag kl. 10:00 
   Det vil bli et stort opphold etter klassene 9/10 år og 11/12 år  
   Nybegynner for at det skal bli god tid til å lade/flytte våpen som  

brukes av to utøvere. 
 
 
 
Klasser:  Jenter/ gutter 9 - 10 år   (stor blink) 

Jenter/ gutter 11 – 12 år, Nybegynner  (stor blink) 
Jenter/ gutter 11 – 12 år    (liten blink) 
Jenter/ gutter 13 – 14 år 
Jenter/ gutter 15 – 16 år 
Kvinner/ menn 17 år – Senior 
 

 
Startkontigent: Jenter/ gutter tom. 16 år kr. 120,- 

Junior kr. 140,- 
Senior kr. 170,- 
 
Startkontigent betales ved påmelding, husk at utøvere er ikke påmeldt 
før startkontigenten er betalt. 
 
 

Tidtakerbrikker: Det blir elektronisk tidtaking. Løpere 13 år og eldre benytter 
egne brikker. For de som ikke har egen brikke er brikkeleie kr. 50,- pr. 
konkuransedag. For løpere 12 år og yngre er det halv brikkeleie. 

 
Rennkontor:  Kaiskuru nærmiljøsenter. 
 
Startnummer: Utleveres lagvis på rennkontoret. 
 
Startlisens:  Laglederne er ansvarlig for at påmeldte deltakere har gyldig lisens. 

(Fra fylte 13 år) Engangslisens kan løses på rennkontoret. 
 
Premieutdeling: På Kaiskuru nærmiljøsenter umiddelbart etter avsluttet konkuranse. 
 
Dusj, garderobe,  
kiosk og servering:  Kaiskuru nærmiljøsenter 
 
Innkvartering: Kaiskuru nærmiljøsenter 

Ta med sovepose. 
 

Spørsmål om rennet: 
:   Kai Bjørkli, tlf. 48 16 23 55

 
 


