VELKOMMEN TIL
LERØY CUP senior 4
LERØY Cup junior 3
Geilo Skistadion, Geilo, 21-23 januar 2022

Arrangementet arrangeres ihht. til Norges Skiskytterforbunds konkurransereglement og
Koronaveileder.
PROGRAM
Fredag
11:30 – 15:00
11:30 – 14:15
12:00 – 14:30
16:00
Lørdag
08:00 – 12:00
08:30 – 09:50
09:00 – 09:45
10:00

Søndag

08:00 - 12:00
08:30 – 09:50
09:00 – 09:45
10:00

Rennkontoret betjent (tlf: 906 13 343)
Utstyrskontroll
Offisiell trening. Løypene er åpne fram til kl 17:00
Digitalt lagledermøte på Teams
Rennkontoret betjent
Utstyrskontroll
Innskyting
Start sprint, MSen, M20-22, KSen og K20-22
Premieutdeling til de seks beste i arenaen etter hver klasse
Rennkontoret betjent
Utstyrskontroll
Innskyting
Start kort normal, MSen, M20-22, KSen og K20-22
Premieutdeling til de seks beste i arenaen etter hver klasse

* Med forbehold om endringer i programmet ut ifra antall påmeldte
ANKOMST TIL ANLEGGET
Geilohallen ligger rett øst for Geilo sentrum, langs RV7 og ved Geilohallen
STARTKONTINGENT
Startkontingent på individuelle renn konkurranser er for senior kr. 220,- pr
konkurranse. For junior er det kr 200,- pr konkurranse. Påmelding
Online påmelding via www.eqtiming.no.
Frist for påmelding: Mandag 17. januar 2022 kl. 23:59
Eventuell etteranmelding behandles av operativ rennjury som kan akseptere nye påmeldinger
inntil start av arrangementets første lagledermøte. Operativ rennjury har full anledning til å
plassere etteranmeldte utøvere hvor som helst i startfeltet, og de skal heller ikke ha noe prioritet
for innskytingsskive. Etteranmeldingsgebyr på nasjonale renn er 7 x startkontingent.
Ved spørsmål knyttet til påmelding, ta kontakt med tidtakersjefen.
Tidtakersjef: Bjarte Søgaard, mail: bjarte.soegaard@ntg.no mob 976 59 333
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LISENS
Skiskytterklubbene er ansvarlige for at alle løperne har betalt lisens og gjennomgått
sikkerhetsbestemmelsene. For de som ikke har betalt lisens kan man løse engangslisens
på rennkontoret, kr. 100,- pr. konkurranse. Oversikt over hvem som har betalt lisens finner du på
følgende link: http://skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_informasjon/oversikt_over_lisenser/
TIDTAKERBRIKKE
Utøvere benytter egne brikker, og hvis utøver ikke har personlig brikke eller brikken er defekt,
kan dette leies på rennkontoret i god tid før start. Alle emiTag-brikker som har serienr lavere enn
3 908 550 skal byttes inn før vintersesongen 2021/22.
I tillegg benyttes lånbrikke fra arrangør på venstre ankel.
STARTNUMMER
Startnummer gis personlig til utøver etter godkjent avtrekkskontroll og sjekk av brikke ved
adkomst til arena. Startkontingent for etteranmeldte skal være betalt før man får ta imot
startnummer. Startnummer som ikke leveres tilbake må erstattes med kr 300,-.
OVERNATTING
Geilo Idrettslag har avtale med og anbefaler følgende overnattingsbedriften listet opp her:
Geilo: www.geilo.no
DUSJ
På grunn av restriksjoner blir det dessverre ikke tilgang til garderober og dusj.
SERVERING
Utendørs kafeteria.
PARKERING
Parkeringsavgift er kr. 50,- pr. dag. Hvis du kommer med buss/minibuss eller bobil, ta kontakt
med arrangøren. Pris iht NSSFs reglement.
Vipps: Geilo langrenn #136506 – Geilo idrettslag
SMØREBODER
Ønsker du å bestille oppstillingsplass til smørevogn, ta kontakt med:
På Fredrik Andersen: E-Post: pfa@elektro1224.no
Tlf: 407 20 913
Frist for å bestille oppstillingsplass for smørevogner til NSSF innen 16. januar
Priser: Oppstillingsplass inkl strøm kr 2.250,- + mva

HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIER
Nettside: www.skiskyttertreff.no
Vi har gratis wifi på stadion
Nettverk: Geiloidrettslag
Passord: geiloil123
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TEKNISK DELEGERTE
Morten Hage (Juryleder)
E-Post: Morten.hage@outlook.com
Tlf: 951 28 363

RENNLEDER
Torgeir Skrede

Erik Schreiner
E-Post: erik.schreiner@tietoevry.com
Tlf: 900 53 058

E-Post: torgeir.skrede@ntg.no

Tlf: 905 28 753

SMITTEVERNANSVARLIG
Torgeir Skrede

VELKOMMEN TIL SPENNENDE DAGER PÅ GEILO
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