
 

       

 

Alta skiskytterlag og Bossekop Ungdomslag Ski og skiskyting har 
gleden av å invitere til Nord Norsk Mesterskap i skiskyting 

Alta fredag 10. -  søndag 12. februar 2023 
 

For rekrutt 12 år og yngre blir det også renn. 
Sprint lørdag 

 
 
Arena:   Kaiskuru ski- og skiskytteranlegg 
 
Løpstype:  Torsdag: Treningsdag 1800 - 2000 

Fredag : Normal – 13 år og eldre 
Lørdag:  Sprint – alle årsklasser 
Søndag: Fellesstart – 13 år og eldre 
   

Distanser:  I henhold til gjeldende reglement 
 
Lagledermøte: Torsdag 9. februar kl 20:30 på teams. 
   Påmelding til: kaibj@online.no 

 
 
Innskyting:  Fredag fra kl 18:00 – 18:45 

Lørdag fra kl. 11:00 – 11:45 
Søndag fra kl. 10:00 – 10:45 
Løper må ha startnummer på. 

 
Første start:  Fredag kl. 19:00 

Lørdag kl. 12:00 
Søndag kl. 11:00 

 
Klasser:  * Jenter/ gutter 13 – 14 år 

* Jenter/ gutter 15 – 16 år 
* Kvinner/ menn 17 – 19 år 
* Kvinner/ menn 20 - 22 år 
* Kvinner/ menn Senior 

 
Påmelding:   Elektronisk påmelding via www.eqtiming.no,  

Innen mandag 6. februar kl 23:59   
Etter denne fristen betales dobbel startkontingent 

    
Startkontigent: Jenter/ gutter tom.  16 år   kr 160,- 

Ungdom/Junior: 17-22 år kr 180,- 
Senior      kr 210,- 
Stafett kr 320,- 
 

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 sammen med deltakeravgift for de som ikke er 
registert med egen brikke. 

 
 
Rennkontor:  Kaiskuru nærmiljøsenter, åpningstider 
   Fredag  17:30 – 20:30  
   Lørdag  10:30 -  etter premieutdeling 
   Søndag 09:30 – etter premieutdeling  
Våpenkontroll: Våpenkontroll i garasjen. 

 
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: For fredag og lørdag umiddelbart etter lørdagens konkurranse.  

Søndag, umiddelbart etter avsluttet konkuranse. 
Begge dager på Kaiskuru nærmiljøsenter. 

 
Dusj, garderobe,  
kafe og servering:  Kaiskuru nærmiljøsenter, kort eller Vipps. 
   Kaffe, kaker, baguetter og pølser. 
 
Innkvartering:  I egen regi. 

 
Spørsmål om rennet: 
Rennleder:   Jørn Tore Johansen  95 77 49 25 
TD:   Morten Hage   951 28 363 

morten.hage@outlook.com 
Tidtaker:  Vidar Hågensen  974 07 300 
 
 
 

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

http://www.eqtiming.no/

