
 

 

Alta Skiskytterlag 
Sagabrinken 30 

9517 ALTA 

 Bankkonto: 4901.12.52116 

 Organisasjonsnr.: 986 675 035 

 E-post: post@assl.no 

 Internett: http://www.assl.no 

 Telefon leder: 481 62 355 

  
 

  

Innbydelse til Snøkanonrennet skiskyting 
Alta søndag 3. desember 2017 

og Kretssamling fredag 1. desember og lørdag 2. desember 
 
 
Arena:   Kaiskuru ski- og skiskytteranlegg 
 
Kretssamling: For 11 årsklassen og eldre. 1. økt starter fredag kl 1900,  

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

 
Program samling: Program for samling kommer senere og vil sannsynligvis inneholde 
   Foreldrekurs, Ren utøver. 
    
Påmelding:    

Samling Påmelding via www.eqtiming.no innen onsdag den 29.11 kl 23.59. 
 
Renn  Elektronisk påmelding via www.eqtiming.no for søndagens  

Normal renn, innen onsdag 29.11  kl. 23.59. 
Etter denne fristen betales dobbel startkontingent. 
 

Foreldrekurs: På epost til Arne Rasmussen, aashi-p@online.no 
 

Løpstype:  Søndag: Normal 
   

Distanser:  I henhold til gjeldende reglement hvis det er forhold til det. 
   Ved snømangel blir det joggesko i stede for ski. 
 
Våpenkontroll: Fredag fra kl. 18:45, før utøvere går på til 1. økt på skytebanen. 
Innskyting:  Søndag fra kl. 08:45 – 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 
 

http://www.assl.no/
http://www.skiskyting.no/


 

 
 

 
 
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/samlingen: 
Rennleder:   Helge Strøm, tlf. 941 08 343 
 
 
 
 

Vi ønsker alle velkommen til spennende konkurranse og 
samling på Kaiskuru ski- og skiskytteranlegg. 

 


