Fet skiklubb ønsker velkommen til kretsrenn normalprogram for klasse 10-12 år
Hvalstjern skistadion onsdag 3. februar 2021.
Arena/adkomst/informasjon
Hvalstjern skistadion ligger i Fet kommune i Akershus, på østsiden av Glomma, 20 minutter fra Lillestrøm og 30 minutter
fra Oslo. Relevant informasjon legges fortløpende ut på vår hjemmeside www.fetskiklubb.no. Under arrangementet
legges oversikt over innskyting, startlister og resultatlister ut så snart de er klare på samme side.

Program
Retningslinjer for smittevern vil følge FHI sine til enhver tid gjeldende regler for utendørs idrettsarrangement, samt
lokale tiltak i regi av Lillestrøm kommune. Forbehold om endringer.
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved-store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/#arrangementer

Tidsplan
17:00
18:00 - 18:45
19:00

Rennkontoret i tidtakerbygningen åpner
Innskyting, klubbvis
Første start

Forbehold om endringer.

Klasser
Ordinære klasser for jenter og gutter 10-12 år

Påmelding
Det er kun anledning for kretsens egne løpere å delta. Online påmelding via www.eqtiming.no
Frist for påmelding: Lørdag 30. januar 2021 kl. 23.59.
Ingen etteranmelding.

Startkontingent
Kr 100,-

Tidtakerbrikker
Alle som ikke har investert i egen brikke, bruker arrangørens brikke.

Besøksadresse:
Postadresse:
Bankkonto Skiskyttergruppa:
Organisasjonsnummer:
Hjemmeside:

Fet Skiklubb
Hvalstjern Skistadion
P.B.45, 1900 Fetsund
1280.27.44194.
986 103 856
www.fetskiklubb.no

Startnummer
Disse avhentes enkeltvis ved rennkontoret før innskytingen starter. Startnummer som ikke leveres tilbake må erstattes
med kr 300.

Støtter
Alle bruker arrangørens støtter.

Løypekart
Legges ut på vår hjemmeside sammen med arenakart og løypeprofiler.

Våpenkontroll og avhenting av våpen
Våpen kontrolleres på standplass. Våpen utleveres fra standplass av standplassfunksjonærene etter siste skyting for
aktuell løper.

Premiering
Ingen premiering

Garderobe/dusj
Ingen

Servering
Mineralvann, noen kioskvarer og enkel servering vil være tilgjengelig på stadion. Kun Vipps-betaling.

Parkering
Kr 50,- betales til Vipps-nummer 84129, Fet skiklubb.

Informasjon
Spørsmål i forbindelse med arrangementet rettes til:
Rennleder
Gunn Marit Høistad
Tidtaking/påmelding
Roger Sæter

fetskiskyting@gmail.com
Roger.saeter@iss.no

91859277
90537393
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