
 

VELKOMMEN TIL LERØY CUP OG  
NM FOR JUNIOR OG UNGDOM 
11-14 mars 2021 

 Tromsø ski- og skiskytterstadion 
LERØY CUP 6 senior  
LERØY CUP 5 junior 
LERØY CUP 4 ungdom 

NM junior og ungdom: 
Normal fredag – Sprint lørdag – Stafett søndag  
Arrangementet arrangeres ihht. til Norges Skiskytterforbunds Konkurransereglement og 
Koronaveileder. 

Det er ønskelig at kun utøvere og nødvendig støtteapparat reiser til skiskytterarrangementer 
denne sesongen for å redusere påvirkningen ved en eventuell smittespredning, og redusere 
risikoen for at utøvere og trenere/lagledere blir smittet. 

Endelig beslutning for om arrangementet gjennomføres settes til 15. februar 21, avgjørelse kan bli 
tatt før om det er forutsetninger som tilsier det. 

Det vil ikke være anledning for publikum å være til stede på nasjonale arrangementer, det gjelder 
både i løypa og på stadion. 

PROGRAM 

PROGRAM 
Torsdag 08:00 – 17:00  Åpent løypenett, skytebanen stengt 

17:30    Lagledermøte     Digitalt - Teams 

Fredag 07:00 – 08:00 Innskyting (Pulje 1) 
08:15    M19 / M18 / K19  
10:45   Medaljeseremoni (Pulje 1)   Sted på arena 
11:00 – 12:00  Innskyting (Pulje 2) 
12:15   M17 / K18/K17  
14:40   Medaljeseremoni (Pulje 2)   Sted på arena 
15:00 – 16:00  Innskyting (Pulje 3) 
16:15   MS / M20-22 / KS / K20-22 
18:45   Medaljeseremoni (Pulje 3)   Sted på arena 

Lørdag 08:00 – 09:00 Innskyting (Pulje 1) 
09:15   M19 / M18 / K19 
10:45   Medaljeseremoni (Pulje 1)   Sted på arena 
11:00 – 12:00  Innskyting (Pulje 2) 
12:15   M17 / K18/K17 

https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/koronaveileder/arrangement/


 

14:00   Medaljeseremoni (Pulje 2)   Sted på arena 
14:15 – 15:15  Innskyting (Pulje 3) 
15:30   MS / M20-22 / KS / K20-22 
17:15   Medaljeseremoni (Pulje 3)   Sted på arena 
18:00    Lagledermøte     Digitalt – Teams 

Søndag 08:00– 08:45  Innskyting (Pulje 1) 
09:00   K17-22 

 10:15   M17-19 
 12:00   Medaljeseremoni (Pulje 1)   Sted på arena 

12:15– 13:00  Innskyting (Pulje 2) 
13:15   M17-22 

 14:50   K17-19 
 16:10   Medaljeseremoni (Pulje 2)   Sted på arena 

 
*Med forbehold om endringer i programmet ut ifra antall påmeldte og Covid-19 
retningslinjer. 

ANKOMST TIL ANLEGGET 
Tromsø ski- og skiskytterstadion ligger midt på Tromsøya, se link: Tromsø ski- og 
skiskytterstadion 

STARTKONTINGENT 
Startkontingent på individuelle renn konkurranser er:  
Kr. 220,- for senior pr konkurranse 
Kr. 250,- for junior og ungdom pr konkurranse 

PÅMELDING INDIVIDUELT 
Online påmelding via www.eqtiming.no.   
Frist for påmelding: Mandag 8. mars 2021 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. 

PÅMELDING STAFETT  
Påmelding av stafettlag på nasjonale arrangement settes til tirsdag kl.23:59 i samme uke som 
arrangementet avvikles. For nasjonale arrangement gjøres fordelingen av stafettlag på siste 
lagledermøte før stafetten. Deretter blir link til påmelding sendt pr. e-post til lagleder for laget. 
Frist for navnepåmelding og rekkefølge i stafett er tidligst 2,5 timer etter at offisiell liste 
foreligger fra konkurransen dagen før. 
 
Ved spørsmål knyttet til påmelding, ta kontakt med tidtakersjefen. 
Tidtakersjef: Espen Pettersen. E-Post: epe@dips.no  Tlf.: 404 06 513 

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. 70,- pr. konkurranse. Oversikt over hvem som har betalt lisens finner du på 
følgende link: http://skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_informasjon/oversikt_over_lisenser/  

https://www.google.no/maps/place/Troms%C3%B8+skistadion/@69.6751657,18.954355,16z/data=!4m5!3m4!1s0x45c4c46a7724779d:0xf52556f2aa171d72!8m2!3d69.6750318!4d18.9530468
https://www.google.no/maps/place/Troms%C3%B8+skistadion/@69.6751657,18.954355,16z/data=!4m5!3m4!1s0x45c4c46a7724779d:0xf52556f2aa171d72!8m2!3d69.6750318!4d18.9530468
http://www.eqtiming.no/
mailto:epe@dips.no
http://skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_informasjon/oversikt_over_lisenser/


 

TIDTAKERBRIKKE 
Arrangør på nasjonale renn stiller med en elektronisk tidtakerbrikke pr utøver, samt at utøver 
bruker også personlig brikke. I konkurransen skal det brukes både egen brikke (venstre fot) og 
arrangør brikke (høyre fot). Hvis utøver ikke har personlig brikke eller brikken er defekt, kan 
dette leies på rennkontoret i god tid før start.  

Det skal kun benyttes brikke som er nyere enn tre år eller som har byttet batteri de siste tre årene. 

STARTNUMMER 
Startnummer og lårnummer ligger i en pose og hentes personlig av 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,-. 

RENNKONTOR 

Arrangørhus på stadion. 

Åpningstider: Fredag: 06:15 – 19:00 
   Lørdag: 07:00 – 17:00 
   Søndag: 07:00 – 17:00 

OVERNATTING 
Følgende steder har arrangør gjort avtale om overnatting: 

SAS Radisson. For bestilling benytt følgende link: SAS Radisson   

DUSJ/GARDEROBE/WC 
Tromsøhallen rett ved stadion. I hvilken form blir avgjort i forhold til covid-19 retningslinjer. 

SERVERING 
Kaffe i Tromsøhallen rett ved stadion. I hvilken form blir avgjort i forhold til covid-19 
retningslinjer. 

TRANSPORT/PARKERING  
Det jobbes med å få satt opp shuttlebuss fra hotell i sentrum av Tromsø til stadion. Vi 
kommer i god tid før arrangenmentet, og senest 16.februar tilbake på endelig løsning. 
Tromsø kommune har innført avgiftsparkering på hele området ved Templarheimen. 
Avgiften kan betales i automat eller via EasyPark appen, sone 8768 ved Tromsøhallen, 
sone 8700 ved Tromsøbadet. Følg skilting. 
Hvis du kommer med buss/minibuss eller bobil, ta kontakt med arrangør. 
 
Bobiler/campingvogner. Betaling som beskrevet over. Det jobbes med løsning for 
strømtilkobling. 

 
Ronny Heim E-Post: heim365@gmail.com Tlf.: 908 52 695 

SMØREBODER 
Ønsker du å bestille smørebod eller oppstillingsplass, ta kontakt med: 

Ronny Heim E-Post: heim365@gmail.com Tlf.: 908 52 695 

https://www.radissonhotels.com/en-us/booking/room-display?checkInDate=2021-03-10&checkOutDate=2021-03-14&adults%5B%5D=1&children%5B%5D=0&searchType=pac&promotionCode=NMSKJR&brandFirst=rdb&hotelCode=TOSZH
mailto:heim365@gmail.com
mailto:heim365@gmail.com


 

Frist for å bestille smøreboder eller oppstillingsplass: 16.februar 

HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIER 
Nettside: www.tssl.no 
Facebook: /tromsoskiskytterlag/  
Instagram: 

TEKNISK DELEGERTE 
Jarle Tvinnereim   Erik Schreiner 
E-Post: Jarle.tvinnereim@dfs.no E-Post: erik.schreiner@evry.com 
Tlf.: 909 79 336   Tlf.: 900 53 058 

RENNLEDER 
Kent-Eirik Gerhardsen E-Post: kenteirikg@gmail.com  Tlf.: 902 04 244 

VELKOMMEN TIL SPENNENDE DAGER I TROMSØ! 
 

Oppdatert: søndag 10. januar 21 kl. 21:30 

http://www.tssl.no/
https://www.facebook.com/tromsoskiskytterlag/
mailto:Jarle.tvinnereim@dfs.no
mailto:erik.schreiner@evry.com
mailto:kenteirikg@gmail.com
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