
Tidspunkt Skive 2 Skive 3 Skive 4 Skive 5 Skive 6

09.30-09.45 Markus Hedda Daniel Even Ane

Silje Elise Maren Maria S.

09.45-10.15 Magnus Helga Silje Ørjan Thomas

Emil Oscar Olve Martine

10.15-10.45 Sivert Iver Arnt Johan Amanda Maria L.

Øystein Håvard Emma

Kikkert: John Tungen Stian Per Arnfinn Ole O.

Utlegger: Morten Håvard Lars

Jeg har satt opp 2 utøvere på hver skive. Dette vil si at disse må rullere under innskyting. 

NB!! Viktig at de som starter kl. 09.30 er på plass på matta litt før fløyta går sånn at det smeller kl 09.30. Da skal vi ha god tid her..tror jeg.

Denne helga har vi flere utøvere som går sitt første renn. Disse må prøve å ta godt vare på å sørge for at de får en god opplevelse. Ber om at foresatte

til disse spør om hjelp hvis det er spørsmål, men vi andre kan også være på å gi en hjelpende hånd når vi ser at det er nødvendig.

Vi må også huske på at vi arrangerer renn. Da må vi også prøve å sørge for et godt arrangement for våre deltakere og foresatte/publikum

Mvh JB

Innskytingsliste Orkdal  søndag 15.01.17 



De yngste som skyter på "storblink" får et kvarter til disp. Håper det holder.

NB!! Viktig at de som starter kl. 09.30 er på plass på matta litt før fløyta går sånn at det smeller kl 09.30. Da skal vi ha god tid her..tror jeg.

Denne helga har vi flere utøvere som går sitt første renn. Disse må prøve å ta godt vare på å sørge for at de får en god opplevelse. Ber om at foresatte

til disse spør om hjelp hvis det er spørsmål, men vi andre kan også være på å gi en hjelpende hånd når vi ser at det er nødvendig.

Vi må også huske på at vi arrangerer renn. Da må vi også prøve å sørge for et godt arrangement for våre deltakere og foresatte/publikum


