Innbydelse KM i skiskyting
Nordreisa lørdag 5. og søndag 6. februar 2022
Velkommen!
Nordreisa IL Ski og Skiskyting ønsker alle velkommen til KM i skiskyting. Normal
5. februar og sprint 6. februar. KM inngår også i Troms cup.

Rennkomite
Funksjon

Navn

Epost

Rennleder

Vidar Aamo
Nikolaisen

vidar.aamo.nikolaisen@griegseafood.com 918 78 362

Rennsekretær

Harriet
Steinkjer
Nystu

harriet@nordtroms.net

900 57 035

Teknisk
delegert

Espen
Pettersen

epe@dips.no

404 06 513

ragnhildfoa@gmail.com

950 84 484

Skytebanesjef Ragnhild
Flåten
Andreassen
Løypesjef

Kjetil Hallen kjetil.hallen@nordtroms.net

Rennjury

TD, rennleder og skytebanesjef

Mobil

975 41 647

Tid:

Lørdag 5. februar 2022

Konkurranseform: Normal
Arena:

Saga skistadion

Kafeteria:

Saga skistadion klubbhus

Premieutdeling:

Saga skistadion klubbhus – umiddelbart etter utløpt protestfrist

Parkering:

Saga skistadion – etter anviste plasser

Innskyting:

Kl. 1030 – 1145. Skiveinndeling legges ut på hjemmeside
www.nordreisail.no

Visitasjon:

Alle løpere over 17 år må visitere våpenet før start. Visitasjonen
av våpenet skjer ved utgangen av standplass på skive 1. For yngre
løpere skal våpnene visiteres før transport fra matte til stativ.
Våpnene visiteres av arrangør før utlevering fra standplass.

Start:

Kl. 1200.

Klasser:

J/G Mini B
J/G Mini A
J/G 13 – 14 år
J/G 15-16 år
K/M 17-19 år
K/M 20-22 år
K/M Senior

Løyper:

Løypekart på stadion og skytebane

Påmelding:

Online påmelding via Eqtiming innen onsdag 2. februar 2022 kl.
2359. Etteranmelding sendes til harriet@nordtroms.net, og
medfører dobbel startkontigent.

Tidtaking:

Manuelt eller ved bruk av EMIT

Startkontigent:

Mini 9-12 år
kr. 100,Rekrutt 13-16 år kr. 200,Junior/senior
kr. 260,Brikkeleie:
kr. 50,Betaling av startkontigent skjer via påmeldingssystemet.
NB! Alle som er fylt 13 år må ha betalt skiskytterlisens!

Tid:

Søndag 6. februar 2022

Konkurranseform: Sprint
Arena:

Saga skistadion

Kafeteria:

Saga skistadion klubbhus

Premieutdeling:

Saga skistadion klubbhus – umiddelbart etter utløpt protestfrist

Parkering:

Saga skistadion – etter anviste plasser

Innskyting:

Kl. 1030 – 1145. Skiveinndeling legges ut på hjemmeside
www.nordreisail.no

Visitasjon:

Alle løpere over 17 år må visitere våpenet før start. Visitasjonen
av våpenet skjer ved utgangen av standplass på skive 1. For yngre
løpere skal våpnene visiteres før transport fra matte til stativ.
Våpnene visiteres av arrangør før utlevering fra standplass.

Start:

Kl. 1200.

Klasser:

J/G Mini B
J/G Mini A
J/G 13–14 år
J/G 15-16 år
K/M 17-19 år
K/M 20-22 år
K/M Senior

Løyper:

Løypekart på stadion og skytebane

Påmelding:

Online påmelding via Eqtiming innen onsdag 2. februar 2022 kl.
2359. Etteranmelding sendes til harriet@nordtroms.net, og
medfører dobbel startkontigent.

Tidtaking:

Manuelt eller ved bruk av EMIT

Startkontigent:

Mini 9-12 år
kr. 100,Rekrutt 13-16 år kr. 200,Junior/senior
kr. 260,Brikkeleie:
kr. 50,Betaling av startkontigent skjer via påmeldingssystemet

NB! Alle som er fylt 13 år må ha betalt skiskytterlisens!

Klasser og løyper Normal
Mini B (stor blink)

3 km

LL

Mini A (liten blink)

3 km

LL

J 13-14 år

4 km

LL

J 15-16 år

6 km

LL

G 13-14 år

4 km

LL

G 15-16 år

7,5 km

LL

K 17-19 år

10 km

LSLS

K 20-22 år

12,5 km

LSLS

M 17-19 år

12,5 km

LSLS

M 20-22 år

15 km

LSLS

K senior

15 km

LSLS

M senior

20 km

LSLS

Løypetraseer ikke fastsatt – offentliggjøres løpsdagen på stadion.
Straffetillegg:
Mini B (stor blink)
Mini A (liten blink)

3 x 1,0 km
3 x 1,0 km

30 sek. tillegg
30 sek. tillegg

J 13 – 14 år
J 15 – 16 år
K 17 – 19 år
K 20 – 22 år
K senior

3 x 1,3 km
3 x 2,0 km
5 x 2,0 km
5 x 2,5 km
5 x 3,0 km

30 sek. tillegg
30 sek. tillegg
45 sek. tillegg
60 sek. tillegg
60 sek. tillegg

G 13 – 14 år
G 15 – 16 år
M 17 – 19 år
M 20 – 22 år
M senior

3 x 1,3 km
3 x 2,5 km
5 x 2,5 km
5 x 3,0 km
5 x 4,0 km

30 sek. tillegg
30 sek. tillegg
45 sek. tillegg
60 sek. tillegg
60 sek. tillegg

Klasser og løyper Sprint:
Mini B (stor blink)

2,5 km

LL – 100 m

Mini A (liten blink)

2,5 km

LL – 100 m

J/G 13-14 år

3 km

LL – 100 m

J 15-16 år

4 km

LL – 100 m

G 15-16 år

5 km

LL – 100 m

K 17-19 år

6 km

LS – 150 m

K 20-22 år

7,5 km

LS – 150 m

M 17-19 år

7,5 km

LS – 150 m

M 20-22 år

10 km

LS – 150 m

K senior

7,5 km

LS – 150 m

M senior

10 km

LS – 150 m

Løypetraseer ikke fastsatt – offentliggjøres løpsdagen på stadion.
Straffetillegg:
100 m strafferunde pr bom for klassene Mini A/B, J/G 13-14 år, J/G 15-16 år.
150 m strafferunde pr bom for klassene K/M 17-19, K/M 20-22 år, K/M senior.

Generelt om arrangementet:
Smittevern:
Også årets sesong og arrangementer vil være preget av verdens pågående pandemi
knyttet til Covid-19. Helgens renn i Nordreisa vil ikke være noe unntak. Fokus på
smittevern for løpere, arrangører og ledsagere vil være ekstremt viktig for
gjennomføring av arrangementet. Det er viktig at vi alle da bidrar og tar et ansvar for
å følge gitte retningslinjer gitt av myndighetene og Nordreisa kommune, slik at vi kan
gjennomføre et trygt og godt arrangement.
Hold god avstand, bruk gjerne munnbind inne og i områder med tetthet av
mennesker. Vask og sprit hendene ofte.
Vi ber om at utøvere/ledere/foreldre spesielt merker seg følgende. Som arrangør
anbefaler vi dere IKKE møte hvis:
• Du har ett eller flere symptomer som hodepine, feber, rennende nese, sår hals,
kvalme, nyser eller hoster, er kortpustet, har mistet lukte eller smaksans eller
andre tegn på sykdom.
• Det er mindre enn 2 dager siden du ble frisk fra sykdom.
• Du har vært nærkontakt med et bekreftet tilfelle av Covid-19 de siste dagene.
https://www.nordreisa.kommune.no/raad-og-anbefalinger-til-innbyggere-ogbesoekende-i-nordreisa-kommune-covid-19-24-11-2021.6424168484013.html
Innskyting og fergeruter:
Tidspunktet for innskyting er satt slik at løpere og ledsagere fra Tromsø kan ta ferge
på lørdag, og fortsatt rekke innskytingen med «god» margin. Fergen fra Svensby kl.
0810 korrespondere med ferge fra Lyngseidet kl. 0910.

Overnatting og garderober:
Det tilbys ikke overnatting gjennom Nordreisa IL.
Så frem Covid-19 situasjonen tillater dette, vil garderobene i Saga skihus være åpne
begge dagene.
Rennkontor:
Rennkontoret er i tidtakerhuset på Saga skistadion. Rennkontoret vil være åpent fra
kl. 1000 både lørdag og søndag.
Startnummer utleveres klubbvis på rennkontor.
Kafeteria og premieutdeling:
Kafeteria vil være åpen i Saga skihus så fremst Covid-19 situasjonen tillater dette.
Premieutdelingen vil også finne sted i skihuset og situasjonen tillater dette. Vist ikke
vil premieutdelingen bli gjennomført utendørs.

Hilsen
Vidar Aamo Nikolaisen
Rennleder

