
 

  

 
 

Invitasjon 
 
 
 
TROMSØ SKISKYTTERLAG har gleden av å invitere løpere og ledere til karusellrenn sprint, lørdag 3.mars 
2018 på Tromsø ski- og skiskytterstadion, Templarheimen. 
 
 
Lørdag 3. mars 
Sprint 

 
Innskyting    10:15 – 11:15 
Start     11:30 (første start (Mini B)) 
Klasser Mini A og B, J/G 13-14 år, J/G 15-16 år, K/M 17 -19, K/M 

20-21 år, K/M sen., Miljø A + B  
 
INFORMASJON 
Overnatting   Se https://booking.visittromso.no/no/overnatting dersom du ønsker  

overnatting. Enkelte hoteller rapporterer om godt belegg i mars 
allerede. 

 
Arena     Tromsø ski- og skiskytterstadion (Templarheimen) 
 
Rennkontor   Rennkontoret på arena er betjent fra kl. 08.30.  

Startnummer hentes på rennkontoret senest èn time før start.  
 
Dusj/garderober  Tromsøhallen 
 
Kafeteria   Skihuset 
 
Parkering   Ved skihuset/Tromsøhallen/annen plassering 

NB! Det pågår byggearbeider på Templarheimen, derfor er det 
begrenset med parkeringsplasser sammenlignet med tidligere år. 
Parkeringsvakt vil være behjelpelig med å finne parkeringsplass, og 
det må påregnes at det kan bli litt avstand å gå, men det vil være mulig 
å kjøre opp for å sette av utstyr. 

 
Premieutdeling   Premieutdeling på skihuset etter endt renn. 
 
Premiering   Full premiering for Mini.  

Ingen premiering for rekrutt, junior og senior da dette inngår i 
karusellregnskapet. 
Trekkepremier. 
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Startnummer   Hentes samlet på rennkontor av lagleder. Ikke innlevert nummer 
    må erstattes (500.-). 
 
Lisens    Lagleder er ansvarlig for at alle har løst lisens (o/13 år). Ingen får 
    starte uten lisens. Engangslisens kan løses før start. 
 
Løyper    Løypekart på stadion/skihuset. Distanser og løypetraséer med  
    forbehold om vær og føreforhold. 
 
Brikker  Ja. Løpere i 13-årsklassen og eldre skal ha egne brikker. Rennet 

arrangeres med tidtaking fra Emit. Brikke kan leies av arrangør for kr 
25,-. Glemt brikke ved start (o/13 år): Kr. 200.- 

 
 
Påmelding   Online påmelding (EQ-timing).  
    Frist 28.02.2018 kl. 23.59 
 Etteranmelding mot tillegg i startkontigent hvis ledig startnummer.  
Startkontigenter 
 

ØVELSE  Minier 13-16 år, miljø Junior Senior 
Skiskyting lørdag 85 kr 85 kr 110 kr 110 kr 

 
Betaling Fakturagrunnlag pr klubb sendes klubbene. 
 Etteranmelding betales på rennkontoret. 
 
Jury    TD, rennleder og løypesjef 
 
Epost    TSSL: tromso.skiskytter.lag@gmail.com 
 
Rennleder  Kent-Eirik Gerhardsen (90204244) 
 
Påmelding (etteranmelding) (E-post: tromso.skiskytter.lag@gmail.com) 
 
Løypesjef Yngve Vassmyr (95211634)  
  
Teknisk delegert  Arild Ingdal / Ragnar Strøm  
 
Rennkontor  Johanne Raade (90694469)  
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