
Stafett er stafett…..jevnere kan det ikke bli!

Påmelding til skirenn 



Skive 25:   treff
Skive 23: treff
Skive 25:   treff
Skive 23    treff…….

…….spenningen er til å ta å føle på blant lagkameratene ….helt likt…...hvem 
vinner….?



Vi er alle vinnere – for vi måles ikke mot hverandre –
men i forhold til personlig fremgang, 

lykke til med skirennet 



Skiskytter renn skal være en god opplevelse!

• Utøveren skal ha lyst til å gå renn

• Utøveren skal ha det gøy på renn

• Det er lov å være sur 15 min etter målgang, (hvis man har skutt på 

feil skive). Etter det skal man være blid 

• Utøveren skal ha 1-2 arbeidsoppgaver på ski,og 1-2 
arbeidsoppgaver på skyting.

• Har man klart å gjennomføre arbeidsoppgavene sine har man 
all grunn til å være svært fornøyd – uavhengig av plassering på 
resultatlisten.

• Terminliste www.bsk-idrett/skiskyting.no

http://www.bsk-idrett/skiskyting.no
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• Nybegynnere:  

• 2005 og yngre skyter med støtte (bukk) på store blinker. 

• 2004 og eldre skyter med rem på store blinker.

• Aldersbestemte klasser:

• De med litt mer erfaring kan delta i aldersbestemte klasser. 
F.eks. jenter 2005 kan meldes på i jenter 12 år. De skyter med 
støtte (bukk), men på liten blink.

• 2004 og eldre skyter med rem på liten blink.



• 1. 2004 og eldre må bestille Emitbrikke (tidtagerbrikke). 
Emit.no (har du glemt …får du låne på rennkkontoret)

• 2. Første gang du melder deg på må du registrere 
utøveren på min idrett.   www.minidrett.no
(navn, fødselsnr., klubb, emitbrikkenr. ++)

• Har du allerede gjort 1 og 2 ovenfor gå direkte til : 
www.eqtiming.no (Emitbrikke nr.  og lisens)

• Klubben ordner lisens til utøvere fra og med 2004.
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http://www.minidrett.no/
http://www.equtiming.no/


• Innskyting

Tider og skiver legges på FB av trenerne senest kvelden før renndagen
(ta med kulepenn og skriv starttid og skive på hånden).

Skiskytter renn Renndagen



• 1.   Fremmøte ved standplass - minimum 30 minutter før oppsatt tid.
• 2.   Foreldre klargjør våpen (lade magasin), utøver blir kjent med løypa og 

strafferunde (sprint), varmer opp.
• 3.   Mottar startnr. og klistrer på lapp på våpenet.
• 4.   5 minutter før oppsatt tid må utøver være varm, våpen klargjort m 

fylte magasiner, 

• AMMO:  Trenerne tar med ammunisjon til de som låner våpen av klubben.

• HVIL mellom innskyting og start.
( ta med kortstokk og penger til vafler ).

• Premieutdeling (ingen drar hjem før alle i sin klasse har fått premie) 

• Prøv å få til en prat med trener`n uavhengig av resultat.

Skiskytter renn renndagen




