
           
Referat lagledermøte HL 2014, 20.2.2014 i Knyken Skisenter 

-Viser til powerpointpresentasjon fra lagledermøtet. 

 Opprop: Alle kretser tilstede unntatt Telemark/Vestfold. 

 

 Valg rennjury, lagledere:  

1. Tor Solbakken, Hedmark, mob. 95158302 

2. Heidi M. Starheim, Sogn og Fjordane, mob 48045210 

Kommentarer teknisk briefing: 

Avtrekkskontroll. Halvparten av utøverne var til kontroll på treningsdagen. Ca 15 utøvere fikk 

justert avtrekket sitt. Kontroller vil bli foretatt fredag og lørdag, stikkprøver. 

Brikkekontroll. Foregår v. start. 

Startnummer sprint. Kan hentes kretsvis på rennkontor etter kl.12 fredag. 

Sikkerhetsnåler. Viktig at startnummer og lårnummer festes for at funksjonærene skal få 

gjort best mulig jobb. 

Lagledervester. 2 vester pr skive tildeles. 

Passering til tribune. Kontrollert overgang til tribune. Tilskuere bes rette seg etter 

funksjonærer da utøverne passerer dette punktet både etter start og inn til mål. 

Viktig info til utøvere. Hvis en skive skulle klikke vil utøveren vises til annen skive. Ved 

eventuell venting avskrives tid. Dette er det vesentlig at alle utøvere er blitt gjort kjent med. 

2.innskyting. Lagledere oppfordres til å benytte en pappskive pr. utøver da det er mange 

utøvere pr. krets. 

Samband. Arrangør reserverer jaktradio frekvens 1-3. 

Oppvarmingsspor fredag under normalen. 1 km sløyfe kan benyttes. 

Stein i snøen. Pga lite snø er det stein i løypa enkelte steder. Laglederne ønsket å hjelpe 

arrangør med å plukke stein fredag morgen. Takk til alle som stiller opp!!!                  

OPPMØTE steinplukking kl 9.00 v. Bankbrua v. Knykstuggu. 

Start. Foregår uten startpisk. Start på signal fra starter. 

Ingen kommentar  fra laglederne til merking av løypenettet på møtet. 

Utbedring standplass. Arrangør prøver å utbedre fra skive 23-30 torsdag kveld med 

nyprodusert snø. 

 



           
Rennprogram 

NB! Endring fra opprinnelig program for tidspunkt 2. innskyting. 

Vær. Bruk Knyken skisenter når dere søker etter opplysninger om været. Lenke til denne på 

nettsidene. 

 

TDs kommentarer 

Fair play. Minn utøverne på å gi plass når det blir ropt «løype». 

Protester. Gis kun skriftlig fra lagledere til rennkontor. Betales med kr 150. 

Funksjonsfeil skiver. Løperne må være informert om mulighet for omdirigering til annen 

skive. 

Ikke avfyrte skudd, både fra magasin og ekstraskudd stafett, gir 1 min tilleggstid.  

Visitering våpen. Gjøres av funksjonærer standplass, lagledere har også ansvar for å sjekke 

våpen. 

Manglende ammunisjon/mistet magasin.  Gå tjenestevei. Utøvere henvender seg til 

funksjonærer v. å rekke opp hånd og rope «ammunisjon». 

Starter skal ikke berøre utøver. 

Kommentarer Vegar Rolvsrud NSSF. 

Se eget exelark om stafettfordeling lag kretsvis i klassene J 15-16, G15 og G15-16. Kretsene 

henstilles til å fylle opp G15 da det er flere ledige plasser her. Da får også flere mulighet til å 

gå stafett i G15-16. Kretsene oppfordres til å finne ut antall løpere til stafettens tre 

startoppsett. Navn utøvere leveres lagledermøtet kl 17.00 i Orklahallen før banketten 

lørdag. 

Kommentarer Marian Lyngsaunet, 1.visepresident NSSF. 

Hovedlandsrennet et det første store arrangementet utøverne deltar på. Viktig at kretsene 

ivaretar alle løperne slik alle får en positiv opplevelse! 

Våpen bør bæres med pipa opp av foresatte! 

 

Referent Norhild Kirkbakk Solligård 

Orkdal IL 

 


