
                             
Hønefoss skiskytterklubb og Lier IL inviterer til 

Spare Bank1 Cup – normal og stafett (KM fra 13 

år) - lørdag 18. og søndag 19. januar 2020 
 

 

 

 

Arena:  Hovsmarka, Hønefoss 

Parkering:  Kr. 50,- per dag på arena 

Program:  Lørdag: normal for alle klasser.  

    Søndag: stafett for alle fra 11 år og eldre. KM fra 13 år.  

Klasse G/J/Mix 11-12 år, sum alder maksimalt 36 år.  

Klasse G/J/Mix 13-16 år, sum alder maksimalt 45 år. 

Sprint for yngre klasser.  
 

Klasser:  Klasseinndeling lørdag for gutter og jenter: Nybegynner 10 år og 

yngre, nybegynner 11-12 år, nybegynner 13-14 år, årvise klasser fra 

og med 11 år til og med 19 år, og 20 år og eldre som en klasse. 

   

Påmelding:  Via EQ Timing. Påmeldingsfrist 13.01.2020 kl. 23:59. 

Etter påmeldingsfristens utløp vil all påmelding bli betraktet som 

  etteranmelding, og klubbene belastes dobbel startkontingent.  

Påmelding til stafett kan også skje pr epost til 

paamelding.lieril@gmail.com. Laglister med brikkenr må leveres på  

rennkontoret lørdag eller på epost paamelding.lieril@gmail.com  

lørdag - innen kl. 14.00. 

 

Innskyting:  Begge dager kl. 0900 – 1045  

Innskytingsskiver vil bli fordelt etter påmelding og informasjon om 

  skivefordeling vil bli lagt ut på nettsidene til klubbene. 

 

Start:   Start begge dager kl. 11.00. 

    Hvis stor deltagelse, kan det bli to innskytinger med endrede start- 

    og innskytingstider.  

 

Brikker:  Det arrangeres med tidtaking fra Emit. Løpere i klasser 13 år og 

  eldre bruker egen brikke. Brikker kan leies av arrangør for kr 50,- 

  Ikke returnerte brikker belastes med kr 300,-. 

 

Startnummer:  Hentes lagsvis på rennkontoret fra kl. 0830. 

  Startnummer som ikke blir returnert blir belastet utøverens klubb 

  med kr. 250,- 

Premiering:  I henhold til retningslinjer for Spare Bank 1 Cup.  

Premieutdeling: Fortløpende utenfor rennkontor 

Kiosk:   På arena   

Garderobe/dusj: I Ringerikshallen. Info på rennkontoret 

Rennkontor:  Ved arena fra kl. 08.30. 

Startlisens:  Klubbene er ansvarlige for at utøverne har godkjent lisens og har 

   gjennomført sikkerhetskurs. 

Startkontingent: Sprint og stafett: Senior kr 170, junior kr 140,-, 16 år og yngre kr. 

120,-. Brikkeleie 12 år og yngre kr 25,-. (NB! Kontingenten gjelder pr person på sta-

fetten!) 

    

Informasjon:  Hønefoss skiskytterklubb og Lier IL  

Kontaktpersoner: Knut Aas, Hønefoss skiskytterklubb leder@hssk.no og Vebjørn 

Rusten, Lier IL, tlf. 48090790, Vebjorn.rusten@unil.no  
 

Skiskytterhilsen fra Hønefoss skiskytterklubb og Lier IL Skiskyting 
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