
 KM – STAFETT              

Orkdal Idrettslag inviterer til KM – Stafett             13.01.2013 

 

TIDSPUNKT  HVA  KLASSER  

9.00-11.00  Innskyting  Alle klasser  

11.30  Start  Første start nybeg.under 

13 år. 
 

Tidspunkt kan bli endret etter antall påmeldte. Følg med på våre hjemmesider www.orkdal-il.no 

Stafetten er Kretsmesterskap fra kl. 13 år og eldre og programmet er som følger:  
 

Nybegynner under 13 år, 3 etapper: Går samme distanser som 11-12år, men med stor  

     blink.(utenfor KM). 

 

J/G 11-12 år, 3 etapper:   Med liten blink og støtte. (utenfor KM). 

 

KM-klasser: 

J/G 13-16 år, max 44 år sammenlagt, 3 etapper.  

K/M 17-21, 2 på hvert lag, 8 etapper. Ligg,ligg,stå,stå. Veksling mellom hver skyting.  

K/M Sr, 2 på hvert lag, 8 etapper.  Ligg,ligg,stå,stå. Veksling mellom hver skyting. 

 

3 ekstraskudd pr. skyting for alle klasser. 

Ledere for lag opp tom 16 år sørger for å legge fram ekstraskudd til egne utøvere ved behov. 

 

Alle klasser går liten strafferunde. 

 

Innskyting: fra kl 09:00- 11.00 for alle klasser. 

Kan bli justert når vi ser påmelding. 

 

Lagoppsett/påmelding  må legges inn etter følgende link:    

http://nydalen.idrett.no/pmdb/?arrid=2305 innen  08.01.2013 kl. 23.59 
Navn og brikkenummer på løper oppgis pr. etappe. 

Kontaktperson vedrørende påmelding er Jan Peder Hegdal tlf. 90219913 

 

I klassene menn og kvinner 17 år og eldre følger vi NSSF sine regler om 

våpenkontroll etter innskyting. 

 

Avtrekkskontroll gjennomføres ikke. 

 

Arena: Knyken skisenter, Fannrem i Orkdal. Følg skilting fra E 39, ”Knyken” retning 

Kyrksæterøra.  

 

http://nydalen.idrett.no/pmdb/?arrid=2305


Anlegg; Arrangør stiller med skytebukker.  

 

Premieutdeling; Fortløpende etter at offisielle resultater er klare i Knykstuggu. Premiering 

etter NSSF`s reglement.  

 

Rennkontor; I Knykstuggu fra kl 08.30.  Lagvis henting av startnummer.  

 

Garderober og dusj i Knykstuggu. 

 

Kafeteria med salg i Knykstuggu. 

 

Parkering/program; 50 kr.  

 

Startkontingent; Rekrutt 100 kr pr. utøver/ 300 kr.pr. lag, junior kr 120 pr. utøver/240 kr 

pr. lag og senior kr 150pr. utøver/300 kr pr. lag. Lag som deltar i KM faktureres med kr 

30,- ekstra pr. lag. 

  

Faktureres klubbene etter rennet. Lagene er ansvarlig for at påmeldte løpere 13 år og eldre 

har gyldig lisens. 

Engangslisens kr 50 betales på rennkontor.  

 

Tidtaking: Det skal benyttes EMIT tidtakerbrikke i alle klasser.  

 

Brikker; Alle utøvere skal benytte brikke. T.o.m. klasse 12 år vil det bli etterfakturert en 

brikkeleie på kr 25 for de som ikke har egen brikke. F.o.m. 13 år kr 50. Ikke innlevert 

leiebrikke faktureres med kr. 600 

 

Lagledervester til deltakende klubber deles ut i lagsposene, en pr innskytingsskive. 

 

Bare lagledere med vester som får oppholde seg foran laglederbås under innskyting, og det er bare 

de som vil få tilbakelevert våpen fra stativene etter avsluttet konkurranse. 

 

Lagledermøte: Det vil ikke bli avholdt lagledermøte. Det vises til informasjon på hjemmeside,  

i program, ved oppslag og fra speaker. 

Rennleder; Edvard Asbjørnslett e) edvard.asbjornslett@loqal.no m) 97142535 

TD:  Geir Ola Botnan, Trhjems og Bjarne Lund IL Nor. 

Startlista legges ut på www.orkdal-il.no.  

Løyper/løypelengder/stadionkart/skivetabell blir lagt ut på våre nettsider.  

Hvis det er løpere som benytter samme våpen skal det opplyses ved å sende e-post til 

rennleder.  

 

 

 

 

Vel møtt til KM-stafett med ny vri i  Nye Knyken skisenter!  

Orkdal IL-skiskyting 

 

      


