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Renn MOI-skiskyting 2017-2018 
 

Dette er et utvalg og de mest aktuelle rennene for våre løpere opp til og med 16 år: 

 

Vi ønsker å få med flest mulig på renn lokalt (merket grønt) og for et utvalg av renn ellers (merket gult). Til disse 
rennene (gulmerkede) legges det spesielt opp til en tydelig sosial profil og kan være en fin mulighet for de som 
ikke har konkurrert så mye ennå. Til disse helgene blir det også reservert felles overnatting. Ansvarlige fra MOI-
skiskyting (koordinatorer) blir satt opp til hvert av rennene. Oppgavene til disse er spesifisert under.  Det vil også 
bli lagt inn noen treningsrenn, disse er farget blått. Det vil også være mulige renn på Dombås og sørover (Volda, 
Stryn). Disse er ikke tatt med i oversikten over. For mer informasjon søk opp mulige renn på www.eqtiming.no. 

 

Samarbeid med andre klubber i kretsen 
• Tingvoll har tidligere reservert for alle i kretsen 13.-14 januar (skiskytterfestival) 
• Molde reserverer for alle klubbene overnatting Sokna 24.-25. mars 
• Eikesdal ev. Valldal har noe ekstra overnatting til Liatoppen 14.-15. april (bør avklares i god tid, stor 

etterspørsel etter overnatting)  

Rennkoordinatorer og oppgaver 
• Få med kikkerter 
• Avtale med de andre hvem som hjelper til under innskyting (medhjelper + mann i kikkert, NB ansvar for 

utsetting/innhenting av våpen) 
• Avklare hvem som henter startnummer etc. 
• Sette opp innskytingstider når det er nødvendig 

Dato Renn Koordinator Epost Mobilnr 

10. des Oppdalssprinten TC1 Einar   

17. des Trondhjems førjulsrenn    

10. jan Treningsrenn    

13.-14. jan Trondhjems Skiskytterfestival    

20. jan??? KM – Tingvoll Normal???       
21. jan KM – Molde Sprint       
27.-28. jan Kvalfossprinten Oslo      
7. febr Treningsrenn    
10.-11. feb Byåsen + stafett Inderøy      
17.-18. feb LM Orkdal    
24.-25. feb DNB cup Molde (jr. og sr.)    
14. mars Treningsrenn    
2.-4. mars HL Brummunddal      
10.-11. mars KM stafett Frol+Budalsspr.      
17.-18. mars Snåsa (TC søndag)      
21. mars Klubbmesterskap    
24.-25. mars Magnar Solberg, Sokna      
14.-15. april Liatoppen, Ål i Hallingdal      

http://www.eqtiming.no/
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• Koordinere hvor man skal bo (slik at de som ønsker kan bo sammen). Eksempel: 10.-11. februar satser 
vi på Bakeriet i Trondheim. 

• Om ønskelig koordinere felles middag etc. 
• Hjelpe til om noen ikke har skyss, finne løsninger 
• Være spesielt obs på de nye som ikke er så erfarne, at de får tett oppfølging (dette ansvaret har alle som 

er med!) 
• Eventuelt koordinere med Eikesdal og Tingvoll  
• Bruk FB til informasjonskanal i forbindelse med renn 
• Legge ut bilder på FB? 
• Sende bilde og litt tekst til Romsdal Budstikke? 

 

Koordinatorene til rennene som er merket gult og hvor MOI har ansvar over har i tillegg som oppgave å: 

• Reservere en del rom på forhånd, den enkelte booker seg selv inn og gjør opp betaling hver for seg. Gi 
frist når man må booke seg inn. 

• Sørge for noe felles opplegg, f.eks. middag 
• Eventuelt koordinere med Eikesdal og Tingvoll  

Startlisens 
Alle som har fylt 13 år må ha startlisens får å gå renn. Man kan enten kjøpe en vanlig lisens som gjelder hele året 
(og som gir forsikring) eller kjøpe engangslinsens for hvert renn. Se lisensinformasjon på www.skiskyting.no. 
Første gang man skal betale lisens må klubben registrere vedkommende opp mot lisenssystemet (ta kontakt med 
Sylfest). 

Våpen  
Hvis du ikke disponerer våpen men vil være med på renn, avtale med trener om lån av våpen. Det må fylles ut 
låneskjema for perioden du låner våpen (gjelder som våpenkort). 

Dekning til renn 
De som betaler utvidet treningsavgift vil få dekket utgifter til reise til renn. De siste årene har vi hatt en pott til 
fordeling som har gitt en km sats på mellom kr 1,- og kr 1,50. Oppgjør etter sesongslutt. De som går NC/NM vil 
få dekket utgifter fra egen pott. Det dekkes også deler av utgifter til team/lag for juniorer. 

Startkontigent 
I utgangspunktet betaler klubben alle startkontigenter. Kryss av for at klubben betaler ved påmelding. Må dere 
legge ut, ta vare på kvittering og samle opp å lever inn etter sesongslutt. Klubben dekker ikke startkontigent om 
løper av ulike grunner ikke stiller på renn.  

Påmelding 
Påmelding skjer stort sett gjennom EqTiming/terminliste på www.skiskyting.no. Spør noen som har gjort dette 
før om du trenger veiledning. Det vil kunne være noen renn hvor man melder seg på ved å sende epost, men 
dette vil komme fram av invitasjonene som klubben mottar og videresender ut. 

Treningsrenn 
Det vil bli avholdt treningsrenn i Molde i vinter. Hensikten med disse rennene er å ufarliggjøre dette med å gå 
renn, få startnummer på brystet samt å gi ekstra konkurranseerfaring. Det er få renn i kretsen, disse 
treningsrennene er et tiltak for å gi særlig de yngste mulighet for flere konkurranser lokalt. Vi håper tiltaket vil 
være med å inspirere flere til å bli med på andre renn også lenger unna (Trøndelag, Dombås, Sunnmøre). Vi 
arrangerer dette på enklest mulig måte, hvor dere foreldre må stille for å være med å arrangere. Innbydelse og 
info sendes ut i forkant. 

http://www.skiskyting.no/
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