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NABOTREFFEN 2016 

Bemanningsplan Fossums renn tirsdag 26. januar  
  

 

June Vangsnes (2004) – Rennleder – Mob. 98 26 58 30 – e-post jvangsne@cisco.com  

 

Roar Hernes (2005) – Ass. Rennleder – Mob.92  68 99 68  e-post roar.hernes@hotmail.com   

 

Benedikte Harstad Kallåk – Tidtakingssjef – Mob. 47 01 95 00 – e-post 

benedikte.harstad.kallak@dnvgl.com   

Kai Eidissen (2004) – Løypesjef – Mob. 98 24 70 80 – e-post kae@teleplan.no   

 

Ole Darre-Næss (2004) – Standplassjef og lege – Mob. 99 03 88 31 – e-post 

oledarre@gmail.com  

 

Henrik Boehlke (2005) – Ass. Standplassjef – Mob. 90 11 90 20. E-post: hb@hjort.no 

 

Petter Jacobsen. Leder Fossum skiskyting og Speaker – Mob. 40 55 18 88  – epost: 

petter@jacoe.no 

 

 

 

Sekretariat 
 

Parkering 
 

Bemanning: 

 

 Forelder til Anders Soland Bolind (2004) ansvarlig for koordinering 

 Forelder til Sindre Kalvø Dalby (2005) 

 

Parkering vil høyst sannsynlig finne sted på jordet. Alternativet er å parkere nede på 

sagbruket.  
Oppmøte sekretariatsbygget kl. 16:45.  

Det skal ikke kreves betaling for parkering, men hjelp til å holde orden og henvise deltagerne 

til rett parkering på jordet. Parkeringsplass v/ klubbhus benyttes av rennledelse og andre 

funksjoner som hensiktsmessig gjerne parkerer der. Bruk bukk (”Renn” plakat )ved 

innkjøring til parkering v/ klubbhuset for å lette jobben. Lag plakat hjemme. 

Dere har og ansvar for utsetting av fakler i løypetraseen. Koordiner dette med Kai Eidissen. 

Fakler, holdere og gassbrenner ordnes av Kai 

(Kai Eidissen (2004) – Løypesjef – Mob. 98 24 70 80 – e-post kae@teleplan.no  ) 
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Kafé  
  

Koordinator og Kontaktperson Roar Hernes. Mob.92 68 99 68 e-post 

roar.hernes@hotmail.com   

 

Bemanning: 

 Forelder til Alexandra Rud (2004)  

 Forelder til Vilde Langfeldt (2004)  

 Forelder til Luca Desprez (2005) 

 Forelder til Christoffer Andreas Melling Gjertsen (2005) 

 

Kafé vil være i det store rommet i klubbhuset. Alle fire tar med seg en stor kake hver, som 

deles opp i passe stykker (husk en glutenfri)  

Oppmøte sekretariatsbygget kl. 17:00.  

Oppgaver: Selge kaffe, brus og kaker i kafeen i klubbhuset til inntekt for klubben. 

Veklsepenger og innkjøp av brus, kaffe etc. Gjøres av Tor Hengebøl. 

Avtal låsing og retur av veklseskrin med Tor på forhånd  (Tlf. 67 14 29 20 – e-post 

tor@fossumif.no) 

  

 

Utdeling av lånevåpen: 
 

2004: Utdeling av lånevåpen torsdag 21. januar etter trening kl 19:00 (Bernt Reitan Jensen) 

2005: Uthenting av våpen på renndagen, tirsdag 26 januar kl 17:00 (Jannecke Vinjum) 

 

Link til oversikt over behov for lånevåpen under de 3 Nabotreffen rennene under: 

Ved feil eller endring send snarest en email til foreldrekontaktene Line (04) eller Elisabeth 

(05). Ved sykdom må våpenet returneres til Fossum før rennet, da vi har for få lånevåpen i fht 

antall påmeldte Fossum skiskyttere. 

 

2005 gruppen: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MRQ4wBoQluek6ukc_njxzx8QgQQu
ppG_8ed6M59jShk/edit#gid=0 
 

2004gruppen:   
https://drive.google.com/open?id=1njwxuNJqnPbLJroSaxxGbz0hAbbcpOGoPdK
evejlX0w 

 

 

Innskyting  
Ansvarlig innskyter Carsten Dovland (2004) 

carsten.dovland@statnett.no. Mobil: 91 76 70 68 

 

 

Klargjøring av løpere, innskyting og utsetting av våpen tirsdag 26. Januar: Oppmøte kl 17:00 

 Carsten Dovland (2004)     Organisator 

 Jon Arild Tepstad (2004)    Organisator 

 

 Henrik Boehlke (2005)    Ansvar for logistikk og flytting av 

evnt.låne våpen som må deles mellom 05 og 04 skyttere  
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04 løper skyter inn til slutt for å sikre at våpenet ikke blir skrudd på etter innskyting (små 

blinker).  Dersom vi får deling av lånevåpen, må våpenlapper være riktige, og våpen flyttes 

mellom respektive skiver under rennet. Ansvar: Henrik Boehlke 

 

 
Utdeling av Startnummer / Gæverlapper fra kl 17:10 i kafeen i klubbhuset:  

 

Ansvar: 
 Elisabeth Wiggen (foreldrekontakt 2005)         

 Line Bakkevik (foreldrekontakt 2004)        
 (pose med startnummer og skytelapper  sortert på klubb/årskull hentes i 

sekretariatet fra kl 17:00). Dere hjelper og til under innskyting der det er 

behov fra kl 17:45.  
 

  

 Åsne Tveita/Nils Storås (2005)                     Medhjelpere standplass 

 Trond Myhre (2005)    Medhjelper standplass 

 

 

Klargjøring av løpere, innskyting og utsetting av våpen gjøres i henhold til etablert praksis, 

bemanningsplan og innskytingsliste utarbeidet av (2004) Carsten Dovland (Mob. 91 76 70 68 

– e-post carsten.dovland@statnett.no)  

og Jon Arild Tepstad  (mobil: 47 45 13 12. E-post: jatepstad@gmail.com 

 

 

 

De 5 trenerne  for 2004 og 2005 er til stede under rennet og har ansvar for innskyting for 

Fossum løperne. Etter endt innskyting, senest 18.30 vil dere og ha ansvaret for å: 

 

 Ta ned pappskiver 

 Sentrere blinker  

 Sette på plass våpen i respektive stativer 

 

 

Trenere 2004: 
 
Torstein Eiken -  torstein_e@hotmail.com – mob: 4139784 
Andrea Freng - aandreaafreng@hotmail.com - 92694864 
Erle Syrdalen Dovland - erle.dovland@gmail.com – mob: 46935520 
 
 
 

Trenere 2005: 
Torstein Eiken -  torstein_e@hotmail.com – mob: 4139784 
Andrea Freng - aandreaafreng@hotmail.com - 92694864 
Magnus Lodding - mlodding94@hotmail.com - 93656720 
Ida Gotaas Buøen - ida-gb97@hotmail.com – mob 95018469 
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Tidtaking 
Benedikte Harstad Kallåk – Tidtakingssjef – Mob. 47 01 95 00 – e-post 

benedikte.harstad.kallak@dnvgl.com   

 

 
 

Utarbeide startliste, starte alle utøvere, tidtaking under renn, utarbeide resultatlister. 

 

Bemanning: 

 Tidtakingsteam – Oppmøte sekretariatsbygg kl. 18:00 

 
o Tidtakingsteam Bendicte + Erik.Tjotta@statkraft.com . 

trond.eiken@geo.uio.no 

 Navn 2005: Foreldre til Sebastian Grenness (ressurs flyttes ved behov) 

 

 Start og målteam – Oppmøte sekretariatsbygget kl. 18:15 

 
o Forelder til Oscar Holm Grønneberg (2004) - Starter  
o Forelder til  Teodor Riddervold (2004)  - Køordner ved start 
o Forelder til  Sebastian Haug-Jacobsen (05)   - Skrive startnr på flipover 
o Forelder til Marcus Hanestad (2005)   - Skrive startnr på flipover 
o Forelder til  Ane Rafen (2004)   - Ta i mot løpere i mål 
o Forelder til Jacob Høistad (2005)    - Dele ut saft 

 

 

 

Løyper 
Kai Eidissen (2004) – Løypesjef – Mob. 98 24 70 80 – e-post kae@teleplan.no   

 

Løypekjøring og glatting av standplass avtales med Skiforeningen på forhånd. Tor Hengebøl 

(Tlf. 67 14 29 20 – e-post tor@fossumif.no) koordinerer mot Skiforeningen. 

 

Rigging Tirsdag 26. januar – Oppmøte v/ Sekretariatsbygg kl. 16:00.  

NB! Viktig at alle møter tidsnok! 

 

 Løypesjef: Kai Eidissen (2004) 

 Forelder til Andreas Randgaard Talstad (2004) 

 Forelder til Magnus Koller-Sato (2005) 

 Forelder til Victor Lie (2005) 

 Forelder til  Iain Lyle (2005) 

 

Oppgaver rigging: 

 Rigge strafferunde 75 m (dobbelsjekk) 

 Merke løype og vending 

 Sette opp gjerder/sperringer på stadion 

 Sette opp start og mål 

 Sette ut og tenne fakler fra sekretariatsbygg, langs jordet og opp bakken til standplass. 

Dette hjelper parkeringsvaktene til med! 

 

Husk: gassbrenner til å tenne fakler, fakler, fluoriserende spray til merking av løype og noe 

som fakkelboksene kan stå på.  
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For eventuelle spørsmål om utstyr kontakt Tor Hengebøl. Mobil:  

Tlf. 67 14 29 20 – e-post tor@fossumif.no) 

 

 

 

Oppgaver under renn: Oppmøte v Sekretariatet kl 18:00 
 Løypesjef 

o Kai Eidissen (2004) 

 Løypevakter 
o Forelder til Ida Weber Andersson (2005)  - Løypevakt stadion 
o Forelder til Hermine Nyborg (2005)   - Løypevakt stadion 
o Forelder til Sander Eidseter Olsen (2005)             -  Løypevakt stadion 
o Forelder til Alexander Holst (2004)    - Løypevakt runding 
o Forelder til Martin Kumar Westberg (2004)  - Løypevakt strafferunde, 

Forelder til Alexander Randklev (2005)  - Løypevakt strafferunde og 

notere antall strafferunder gått pr utøver 

 

Skjema for telling av strafferunder leveres ut under Sikkerhetsmøte kl 18.30 v/skive 1 (Kai).  

Utfyllte skjema leveres i sekretariatet v/ MÅL  til Benedicte. 

 

 
Løypekart Nabotreffen – Trase legges litt om i forhold til dette kartet ved målgang. Dette 

gjøres for å øke trygghet og lage litt mer plass. Løypen legges i en liten sløyfe ned på åkeren, 

før man går i mål. 
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Standplass  
Ole Darre-Næss (2004) – Standplassjef og lege – Mob. 99 03 88 31 – e-post 

oledarre@gmail.com  

 
 

Rigging mandag 25. januar – Oppmøte standplass kl. 20:15 

 

 June Vangsnes      (2004) 

 Ole Darre-Næss     (2004) 

 Henrik Boehlke     (2005) 

 Roar Hernes      (2005)  

 Alt. Kai Eidissen (Løype)   (2004) 

 Forelder til Neil Engedal Sharma    (2005) 

 Forelder til Mads Skotte    (2005) 

 Forelder til Julie Conradi    (2004) 

 Forelder til Philip Bergenstjerna   (2004) 

 

Oppgaver mandag: 

 Sette opp våpenstativ med startnummer 

 Sette opp gjerde bak standplass  

 Sette ut baneskillere 

 Male blinker, sjekke lysrør over skiver (dårlig lys på flere skiver..) 

 

 

Rigging, innskyting og renn tirsdag 26. januar – Oppmøte standplass kl. 17:00 

 

Trenere: 

 Torstein Eiken 

 Andrea Freng 

 Erle Syrdalen Dovland 

 Magnus Lodding 

 Ida Gotaas Buøen 

 

 

 

 Standplass sjef Ole Darre-Næss (2004)  

 Ass. Standplass sjef  Henrik Boehlke (2005) 

 Forelder til Stian Tepstad 2004 

 Forelder til Erik Alten Brattegard 2004 

 Forelder til Ingvild Myhre 2005 

 Forelder til Edgar Tveita Storås 2005 

 Forelder til Elise Thorseng 2005 

 Forelder til henry Lawrence Clemens 2004 

 Forelder til Herman Bache-Jenssen 2004 

 

Oppgaver rigging: 

 Legge ut matter og skytestøtter 

 Rulle ut tråd til selvanvisere 

 Sette ut vindvimpler 

 Markere grense for standplass  
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Oppgaver innskyting:  

 Visitere gevær etter skyting før våpenet fjernes fra matte 

 

Oppgaver renn: 

 

 Standplassjef 
o Ole Darre-Næss (2004)  - Håndtere uforutsette situasjoner 

 Ass. Standplassjef 

 Henrik/Roar (2005)      - Håndtere uforutsette situasjoner / Ordonans 

 

 Bemanning skive 6 – 15 
o Forelder til Herman Bache-Jenssen (2004) - Legge ut våpen skive 6-10 
o Forelder til  Erik Alten Brattegard (2004) - Legge ut våpen skive 11-15 
o Forelder til  Henry Lawrence Clemens (04) - Notere bom skive 6-10 
o Forelder til  Mathea Berg  (2004)  - Notere bom skive 11-15 
o Forelder til Mads Skotte (2005)                 - Trekke opp blinker skive 6-10 
o Forelder til Anne Mæhre Torjussen (2005) - Trekke opp blinker skive 11-15 
o Forelder til Jacob Wærsten (2005)  - Koste matter skive 6-15 

 

 

 Startnummer deles ut klubbvis før første renn 

 Løperne beholder samme startnummer for alle tre renn 
 
 
Innskyting og starttider: 

 Innskyting kl. 17:45 – 18:45 (Cato) 

 Sikkerhetsmøte v/skive 1 m/ alle klubber kl 18:30 (Ole) 

 Første start kl 19:00 (Benedicte, Marcus Grønneberg Wold) 

 Sekretariat åpent fra kl 17:15 (Benedicte) 

 Start- og innskytingslister legges ut på klubbenes hjemmesider og på FB. 
(Benedicte/Cato/June/) 
 

  


