
AskerSprinten 2019 
 
Asker Skiskyting, Bærum Skiskyting og Try har gleden av å invitere 
til AskerSprinten, tirsdag 15. januar 2019 (kveldsrenn).  
 
Sted:   Holmenkollen nasjonalanlegg 
 
Parkering:  50,-  
 
Løpstype:  Sprint   
 
Klasser:   Nybegynner J/G, 2 skytinger L/L, stor blink, valgfri m/uten støtte  
  J/G 11 og J/G 12, 2 skytinger L/L, liten blink, valgfri m/uten støtte 
  J/G 13-16, 2 skytinger L/L  
 
Påmelding:  Gå til EQ Timing eller klikk her. Påmeldingen åpner Torsdag 6/12-18 kl 10. Rennet har maksimumskapasitet, 

påmelding blir stengt ved 280 påmeldte og påmelding er bindende. NB: Påmelding skjer via en køordning der 

man får 2 plasser.  Etteranmelding er ikke mulig. 
 
Rennkontor:  Åpent fra kl 16.30 
 
Innskyting:  Innskyting fra 17.15-18.30 

Innskytingsskiver fordeles klubbene etter påmelding og blir lagt ut på hjemmeside + Facebook. 
 
Start:   Kl. 18.45 
 
Startnr:  Hentes lagvis på rennkontoret sammen med standplassvester for innskytere. 

Startnummer som ikke blir returnert blir belastet utøverens klubb med kr 250,- 
 
Startlisens:  Klubbene er ansvarlig for at påmeldte deltakere har godkjent lisens og har gjennomført sikkerhetskurs. 

Løpere som ikke har godkjent lisens (fra 13 år) vil ikke få stille til start i rennet. Engangslisens kan utløses i 
rennkontoret. NB: Har utøver betalt lisens kort tid før rennet bør kvittering/lisensbevis medtas. 

 
Startkontingent: 13 – 16 år = kr 120,- (fra 13 år bruker alle egen brikke). Evt leiebrikke kan leies på rennkontoret til kr 50,-  

12 år og yngre = kr 120,- + kr 25,- i brikkeleie. Alle t.o.m 12 år kan bruke egen brikke.  
 

Startkontingent betales iht oppsett i EQ timing: klubbvis fakturering for de som er oppsatt med dette ellers 
direkte ved påmelding. Startkontingent refunderes ikke ved avmelding/manglende oppmøte. 
 

Premiering:  Ihht retningslinjer fra NSSF. Premiering i kafeteriaen, fortløpende 
  Try-pokal til beste skytter jente/gutt uten støtte 
 
Garderobe:  Toaletter i kafeteriaen - ingen dusjmulighet 
 
Kafeteria: Det selges varm mat til rimelig pris i kafeteria fra rennet åpner. Kafeteria er åpen hele kvelden. 
 
Fluorforbud: NSSF vedtok 23.11.18 et forbud mot fluorholdige glidprodukter gjeldende fra sesongen 2018/2019 for  

aldersgruppene til og med 16 år.  
 
 
 
Kontaktpersoner:  

 
Rennleder:     Påmeldingsansvarlig:  
Håkon Hjorthøy    Einar Børve  
hakon@hjorthoy.com   askersprinten@asker-skiklubb.no 
Mobil: 97078000     Mobil: 99585574 

 
All informasjon om rennet blir fortløpende publisert på Facebooksiden «AskerSprinten» og på   

                               https://www.asker-skiklubb.no/Skiskyting (velg AskerSprinten i venstre meny) 
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