Innbyd
delse til Martin
M
Sttokken‐reennet og LM‐stafe
ett 2017
Byåsen sskiskytterlag ønsker velko
ommen til too spennende
e dager med skiskyting i N
Nilsbyen!
Lørdag 44. mars arran
ngeres det tradisjonelle M
Martin Stokkken‐rennet med
m normalddistanse.
Dette err også Trøndeercup 4. Søndag 5. mars er det LM‐sttafett for klubblag.
Praktiske opplysningger:
Påmelding:

Påmelding gjøress på EQ‐Timiing med fristt tirsdag 28. februar
f
20177 klokken 23.59 for
beggge dager. Påmelding Ma rtin Stokken gjøres av de
en enkelte uttøver. Stafettlag
meld
des på av klu
ubb. Dersom det skulle oppstå proble
emer, kontakkt Per Morten Lefdal:
post.bssl@gmail.com.
Lago
oppstilling til stafetten seendes post.bsssl@gmail.co
om innen 4. mars klokken 18:00,
og skkal inneholde
e løpernes nnavn og e‐mitt brikkenummer.

Stafett‐kklasser J 10‐‐12, G 10‐12,, J 13‐14, G 113‐14, J 15‐16, G 15‐16, J 13–16, G 133–16
K 17‐18, K 17‐21,, M 17‐18 ogg M 17‐21 samt K/M 17‐S
Senior.
3 etaapper per lagg. Jenter kann gå på guttelag. I klasse J10‐12
J
og G 10‐12 skytess det på
stor blink uten ekstra skudd.
e ikke tillattt å gå mer ennn én stafett eller én etappe per konkkurransedagg
Det er
Kontingeent

Indivviduelt: 11–1
16 år kr. 120,,‐ / 17 – 21 år
å kr. 140,‐ / Senior
S
kr. 1770,‐
Stafeetter: 11–16 år kr. 475,‐ / 17 – 21 år kr. 575,‐ / Se
enior kr. 675,,‐
Starttkontingent faktureres
f
gjjennom EQ Timing.
T

Lisens

Det er
e utøver og utøvers klubbb sitt ansvaar å påse at alle løpere 133 år og eldre har løst
lisen
ns. BSSL vil ko
ontrollere at alle har lisens. Engangslisens kan kjøøpes på renn
nkontor.

Info

NB! Følg med på hjemmesideen vår, www
w.bssl.no når det nærmerr seg renndato for
info og eventuelle endringer . Løypekart og
o profiler lig
gger på hjem
mmesiden ogg vil bli
slått opp på aren
na.

Rennkon
ntor

Aren
nabygg i Nilsb
byen

Startnum
mmer Henttes klubbvis på rennkonttoret. Ikke tilbakeleverte startnumre faktureres klubb
k
med kr 300,‐ perr startnummeer.
Tidtakingg

Det blir
b benyttett Emit‐tidtakeerbrikke i alle klasser. Vi oppfordrer sså mange so
om mulig
om å skaffe seg egen
e
Emit‐brrikke. Det er mulig å leie brikke ved rrennkontorett.
For løpere 12 år og yngre er leien på kr. 25,‐.
2
For klassene 13 år oog eldre er le
eien av

brikkke på kr. 50,‐‐. Brikkeleie betales på re
ennkontoret. Ikke innleveert leiebrikke
faktu
ureres med kr.
k 600,‐
Våpenko
ontroll I.h.t.. NSSF Nasjonale konkurrranseregler; for utøver 17 år og eldree ved skive 1 etter
innskkyting. Husk egenkontro ll på matta.
Jury

Renn
njury består av TD 1, ren nleder og skytebanesjef..

TD

1:
2:

Premieriing

Det er
e full premiering i klasseene t.o.m. 16
6 år. Øvrige klasser
k
har 11/3 premierin
ng.

n Lund
Hermann
Kjetil Væ
ærnes

Beste mannlige og
o kvinneligee utøver totaalt for klassene 20‐21 og Senior i Sør‐‐
Trøn
ndelag konku
urrerer i tilleggg om «napp
p» i vandrepo
okaler donerrt av Martin Stokkens
familie. Disse kla
assene går saamme distanse, henholdssvis 15 km ogg 12,5 km.
e LM‐medaljer for løperre 13 år og eldre søndag..
Det er
Laglederrvester Lagleedervester ligger i klubbpposene med startnumren
ne. Alle som oppholder seg
s inne
på sttandplass eller skal hentee ut våpen, skal
s ha lagled
dervest.
Laglederrmøte Det vil
v ikke bli avvholdt lagleddermøte. Vi henviser
h
til in
nformasjon ppå hjemmesiide, ved
oppsslag og fra sp
peaker.
Rennlegee

Det er
e lege tilstede under rennnet. Kontakkt rennkonto
oret ved behoov.

Kafeteriaa

Det er
e en stor kafeteria i klubbbhuset. Salgg av kaffe, sa
aft, vafler, booller, kaker og
o pølser.

Garderober

Gard
derober i sokkkel under kl ubbhuset (under kafeterriaen).

Rennleder

Tor Olav
O Almås, mob. 454 044 654, epost; tor@nois.no
o

ntor
Rennkon

Ninaa Beate Liaba
akk, mob. 92 2 94 713, ep
post; ni‐liab@
@online.no

Program
m
Søndag
Lørdag
nskyting
09:00
0
– 10:000
Innskyting
1.Inn
Første sta
Startt pulje 1 10:15
1
art
2. Innskyting 12:15
1
Startt pulje 2 13:15
1
Prog
grammet kan
n bli justert eetter antall påmeldte.

VEL MØTTT TIL RENN I NILSBYEN!

09:000 – 10:30
10:455

