
                                         

                                          

               ORKDAL IL inviterer til Knyken skisenter 11.-12.februar 2012. 

              DNB Cup 5/ Statkraft Junior Cup 4. 

Arena/adkomst: Nye Knyken skisenter, Fannrem  i Orkdal kommune. Anlegget ligger cirka 

40 km fra Trondheim. Følg skilting fra E 39 «Knyken » i retning Kyrksæterøra. 

Program 

Fredag 10.2. Offisiell trening i anlegget 10.00-15.00. 

Fredag 10.2. Lagledermøte Bårdshaug Herregård, Orkanger  kl. 18.00. 

Lørdag 11.2. Sprint for alle klasser. Første start kl. 10.00. K/M 17-18 

                       Andre start ca kl.13.30. K/M 19, 20-21, senior. 

                       Premieutdeling fortløpende på stadion.. 

                       Utdeling av startnummer, kretsvis. Bårdshaug Herregård  lørdag kveld.                  

Søndag 12.2. Jaktstart alle klasser. Første start kl. 09.30. K/M 17-18. 

                      Første start andre pulje ca 12.30. K/M 19, 20-21, senior. 

                      Premieutdeling fortløpende på stadion.. 

Med forbehold  om endringer  etter påmelding. 

NB!   Under treningen fredag benyttes startvester.  Visitasjon foretas etter trening!                

Se tidsskjema med løpsprogram, distanser og innskytingstider på www.orkdal-il.no. 

Klasseinndeling 

Junior kvinner og menn 17 år 

Junior kvinner og menn 18 år 

Junior kvinner og menn 19 år. 

Junior kvinner og menn 20-21 år 

Senior kvinner og menn. 

http://www.orkdal-il.no/
http://orkdal-il.no/index.php?artikkelvalg=vis_innhold&visning=1&id=970&kat=31


                                         

Påmelding 

Online påmelding.  Kontakt Mona Garberg  ved endringer , mona.g@hotmail.com/ mobil 

91338765.  

Påmeldingsfrist lørdag 4.2.kl.23.59. Påmelding etter fristen anses som etteranmelding og det 

blir krevd dobbel  påmeldingsavgift  etter  NSSFs  konkurransereglement. 

Siste mulige etteranmelding er onsdag 8. februar kl.23.59.  

Brikke 

Hvis utøver glemmer brikke kan den leies for kr.50. Dersom man kommer til start uten brikke 

belastes utøver for kr 200kr. 

Startkontingent 

Junior kr 170 pr. renn 

Senior kr 190 pr. renn. 

Rennkontor i Knykstuggu 

Åpent rennkontor fredag  fra kl.9.30 og  fra kl .08.00  lørdag og søndag. 

Startnummer  for sprinten utleveres  kretsvis på  lagledermøtet fredag. Startnummer for 

jaktstart utlveres på Bårdshaug Herregård lørdag kveld. Ikke tilbakeleverte startnummer 

belastes klubb med kr 300.  

Garderober/dusj 

I Knykstuggu alle dager. På overnattingsstedene. 

Innkvartering 

Ønskes informasjon om hotell evt. privat innkvartering kontakt Morten Slupphaug  Mail: 

morten.slupphaug@stfk.no. Mobil:45027211 

Smøreboder/campingbiler 

Muligheter for leie av smøreboder, evt.leie av strømuttak for servicebiler. Leie av strømuttak 

for campingbil kontakt Thor- Arne Johnsen, mail: tar-john@frisurf.no. Mer info på våre 

nettsider. 

Premieutdeling 

På stadion lørdag og søndag.  

Informasjon 

Rennleder Edvard Asbjørnslett, tlf  97142535 eller se våre nettsider www.orkdal-il.no. 

mailto:mona.g@hotmail.com/
mailto:morten.slupphaug@stfk.no
mailto:tar-john@frisurf.no
http://www.orkdal-il.no/


                                         

 

Kafeteria og kiosk 

I Knykstuggu og på arenaen alle dager. 

Reservearena 

Saupstad skisenter, Trondhjems skiskyttere. Avstand 40 min fra Orkdal. Samme overnatting 

kan benyttes. 

Teknisk delegerte 

John Olav Lund, mobil 91351845. E-post: jolund@online.no 

Knut Aas, mobil 90975727. E-post: knut.aas@fortum.no 

Regelverk 

I henhold til NSSFs konkurransereglement. 

 

Orkdal IL ønsker løpere, ledere, foreldre, publikum og gjester velkommen 

til flotte skiskytterdager i flerbruksanlegget Nye Knyken! 

 

 

 


