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Innbydelse til Fetrennet  
KM Normal Lørdag  

Sprint Søndag 
20. – 21. Januar 2018 

Fet skiklubb ønsker velkommen til kretsmesterskap i skiskyting på Hvalstjern skistadion i Fet 
kommune 20. - 21. Januar 2018. 

Arena/adkomst: 
Hvalstjern skistadion – anlegg for skiskyting, langrenn og handikapidrett. Standplass med 25 skiver.  
Hvalstjern skistadion ligger i Fet kommune i Akershus, på østsiden av Glomma, 35 min. fra Oslo 
lufthavn Gardermoen, 20 minutter fra Lillestrøm og 30 minutter fra Oslo. 
For vegbeskrivelse – se arrangementets internettsider: www.fetskiklubb.no 

Klasser: 
Alle klasser 

Garderobe/dusj:  
Ingen 

Internett: 
Relevant informasjon legges fortløpende ut på vår hjemmeside. 
Under arrangementet legges startlister og resultatlister ut så snart de er klare på samme side: 
www.fetskiklubb.no. 

Rennkontor 

Etableres i tidtakerbygget på arenaen. Åpningstider: 08:30 til arrangementets slutt. 

Påmelding 

Online påmelding via www.eqtiming.no  
Alternativ påmelding pr. e-post til: ernsro@online.no  
Frist for påmelding pr. e-post/online: 15 Januar 2018 Kl. 23.59.59 
Frist for avmelding: 15. januar 2018 Kl. 23.59.59 
Frist For etteranmelding onsdag 17. januar kl. 16.00. Eller så lenge det er ledige plasser.  

http://www.fetskiklubb.no/
http://www.fetskiklubb.no/
http://www.eqtiming.no/
http://www.fetskiklubb.no/
http://www.fetskiklubb.no/
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Startkontingent 

KM Normal: Nybegynner – 12 år (inkludert brikkeleie) kr 145,- | 13-16 år kr 170,- |17-21 år kr 190,- 
| Senior kr 220,-  

Sprint: Nybegynner - 12år (inkludert brikkeleie). kr 145,- | 13-16år kr 120,- | 17-21 år kr 140,- | 
Senior kr 170,-  

KM Normal fra 13 årsklassen. 
Ved påmelding etter 15. januar betales dobbel startkontingent.  

Lisens  
Lagene er ansvarlig for at løpere har betalt startlisens og har gjennomgått 
sikkerhetsbestemmelsene. De som betaler lisens i løpet av de siste 14 dagene før konkurransene må 
ta med kvittering. 

Program  
Tidspunktene kan bli endret i forhold til antall påmeldte løpere. Ved stor deltagelse blir det delt 
innskyting. Følg med på www.fetskiklubb.no for nærmere informasjon. 

Lørdag 20. januar:   Normalprogram 
09:00 - 10:15   Innskyting, klubbvis. 
10:30   Første start  
Premieutdeling på stadion etter hvert som offisielle resultatlister foreligger. 
Ved stor deltagelse vil det bli to innskytinger. Forbehold om endringer. 
 
Søndag 21. januar:  Sprint 
09:00 - 10:15   Innskyting, klubbvis. 
10:30   Første start  
Premieutdeling på stadion etter hvert som offisielle resultatlister foreligger. 
Ved stor deltagelse vil det bli to innskytinger. Forbehold om endringer. 
 

Startnummer: 
Disse avhentes klubbvis på rennkontoret. Startnummer som ikke leveres tilbake må erstattes med 
kr. 300,- 

Parkering: 
Parkering kr. 50,- pr. dag kan betales med Vipps til nummer 84129 

http://www.fetskiklubb.no/
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Premiering: 
I henhold til NSSF’s regler. 

Løypekart 

Legges ut på vår hjemmeside sammen med arenakart og løypeprofiler. I påvente av natursnø og 
mengde vil valg av løypetraseer måtte tas tett inn mot konkurransedagene. 

 

Kafeteria 

På stadion. Betaling aksepteres med kontanter og Vipps. 
 

Informasjon 

Spørsmål i forbindelse med arrangementet rettes til: 
Rennleder Morten Holst Morten.holst@live.no 94875014 
Tidtaking/påmelding Ernst Rønningen ernsro@online.no 90588967  

 

Velkommen til Hvalstjern skistadion 

 

 

 

Fet skiklubbs skiskyttergruppe er registrert og sertifisert som Rent idrettslag.  
Les mer på http://www.rentidrettslag.no/ 

 

http://www.rentidrettslag.no/

