Bankkonto:
Organisasjonsnr.:
E-post:
Internett:

Alta Skiskytterlag
Sagabrinken 30
9517 ALTA

Telefon leder:

Innbydelse til Finnmarksmesterskap skiskyting
Alta lørdag 17. og søndag 18. februar 2018
Finnmarksmesterskap for klassene 13 år og eldre untatt Supersprint.
For rekrutt 12 år og yngre blir det også renn.

Arena:

Kaiskuru ski- og skiskytteranlegg

Løpstype:

Lørdag:
Søndag:

Normal – alle årsklasser
Supersprint – 13 år og eldre
Fellesstart – 11 år og eldre
Sprint - 9/10 år

Distanser:

I henhold til gjeldende reglement

Innskyting:

Lørdag fra kl. 10:45 – 11:45
Lørdag fra kl. 17:45 – 18:45
Søndag fra kl. 09:45 – 10:45

Første start:

Lørdag kl. 12:00
Lørdag kl. 19:00
Søndag kl. 11:00

Supersprint:

Fellesstart.

Normal
Supersprint
Fellesstart

Normal
Supersprint
Fellesstart

Junior
Sløyfelengde 800m, totalt 4,0 km
13/16 år
Sløyfelengde 400m, totalt 2,0 km
4 skytinger for alle. Juniorer L,L,S,S
Alle har 3 ekstraskudd pr skyting/serie

Klasser:

* Jenter/ gutter 9 - 10 år
* Jenter/ gutter 11 – 12 år, Nybegynner
* Jenter/ gutter 11 – 12 år
* Jenter/ gutter 13 – 14 år
* Jenter/ gutter 15 – 16 år
* Kvinner/ menn 17 – 21 år
* Kvinner/ menn Senior

(stor blink)
(stor blink)
(liten blink)

4901.12.52116
986 675 035
post@assl.no
http://www.assl.no
481 62 355

Påmelding:

Elektronisk påmelding via www.eqtiming.no,
Innen onsdag 14. februar kl 15:00
Etter denne fristen betales dobbel startkontingent

Startkontigent:

Jenter/ gutter tom. 16 år kr. 120,Junior kr. 140,Senior kr. 170,-

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.
Brikkeleie faktureres klubbene i etterkant av arrangementet.

Rennkontor:

Kaiskuru nærmiljøsenter.

Våpenkontroll:

Stikkprøver på standplass i forbindelse med innskyting begge dager.

Startnummer:

Utleveres lagvis på rennkontoret.

Startlisens:

Laglederne er ansvarlig for at påmeldte deltakere har gyldig lisens.
(Fra fylte 13 år) Engangslisens kan løses via www.eqtiming.no ved
påmelding.

Premieutdeling:

Begge konkuransedager på Kaiskuru nærmiljøsenter
umiddelbart etter avsluttet konkuranse.

Dusj, garderobe,
kafe og servering:
Innkvartering:

Kaiskuru nærmiljøsenter, kontanter eller Vipps
Det er mulighet for overnatting på nærmiljøsenteret,
fra lørdag til søndag. Pris inkludert madrass, kvelds og frokost,
kr 200,- pr person.
Hvis super Sprint:
fra lørdag til søndag. Pris inkludert madrass, kvelds og frokost, middag
lørdag kr 600,- pr person.

Når det gjelder overnatting og bespisning er frist for dette det samme som for påmelding til
renn.
Spørsmål om rennet:
Rennleder:
Kai Bjørkli
TD:
Jørn Tore Johansen
???

48 16 23 55
95 77 49 25

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

