
 

Treningsrenn MOI-skiskyting  
sesongen 2016-2017 

 
 
Vi vil med dette invitere alle skiskyttere i Møre og Romsdal til treningsrenn på Skaret. Hensikten med 
disse rennene er å ufarliggjøre dette med å gå renn, få startnummer på brystet samt å gi ekstra 
konkurranse erfaring. 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 renn 
utenfor kretsen. Vi arrangerer dette på enklest mulig måte, hvor dere foreldre må stille for å være med 
å arrangere. 11-14 ingen tidtaking, kun registrering av skyteresultat, enkeltstart med korte intervaller. 
15+ er det tidtaking og registrering av skyteresultat, fellesstart. Alle går strafferunde ca. 15 sek.  
 
Versjon 2016-12-17 
 

Dato og tidspunkt 
• Tirsdag 10. januar, onsdag 25. januar og onsdag 1. mars 
• Innskyting kl. 1800-1830 
• Henting av startnummer i Kongehytta  kl. 1745-1815 
• Start: 11-12 kl. 1830, 13-14 kl. 1845, 15+ kl. 1900 (kan bli endret) 
• Vi skal forsøke å få til kveldsmat etter noen av rennene -  det vil komme ytterligere info om 

dette om det blir mat.  
 

Påmelding  
 Link til påmelding vil bli lagt ut etter hvert. 

Klasseindeling 
Enkeltstart 10 s intervall for klasser 11-12, 13-14, fellesstart for 15+ (gutter og jenter starter 
sammen, skiller ikke mellom nybegynnerklasse (stor blink) eller vanlig klasse (liten blink)) 

Premiering 
Alle som deltar på minimum ett renn får premie. 

Startkontigent 
Kr. 50,- for hvert renn inkludert en kveldsmat (kontingent betales kontant ved henting av 
startnummer) 

Innskyting fordeling av standplasser 
• Standplass deles inn etter klasse. 11-12 på laveste plassnummer (til høyre), 13-14 i midten, 

15+  lengst til venstre.  
• I utgangspunktet skyter alle under konkurransene på samme nummer som under innskyting, 

hvis det blir flere enn 30 deltakere gjør vi noen tilpasninger. 

Distanser 
• Klasse 11-12, 2 skytinger, 0.5km-0.5km-0.5km 



• Klasse 13-14, 2 skytinger, 0.5km-1.3km-0.5km 
• Klasse 15+, 4 skytinger, 0.5km-1.3km-0.5km-1.3km-0.5km. 15-16 skyter L-L-L-L, eldre L-L-S-S 

 
Arrangørstab 
 Dere foreldre som møter opp.  

Vi trenger folk til å notere skyteresultat, samt å ta tiden i mål på 15+ gruppa. Trengs også 
hjelp under innskyting, til fylling av magasiner både til innskyting og for skytingen under 
rennet. 

Varmerom og omkledning, samt kveldsmat 
 I de nye MOI-brakkene på Skaret 

Annen info 
• Ingen tidtaking 11-12 og 13-14, registrering av skyteresultat. Rekkefølge i mål for 13-14 
• Tidtaking for 15+ 
• Strafferunde for alle 
• Løyper og opplegg kan justeres, endringer vil publiseres på hjemmeside, samt før start  

 

 

 



 

 


	Dato og tidspunkt
	Påmelding
	Klasseindeling
	Premiering
	Startkontigent
	Kr. 50,- for hvert renn inkludert en kveldsmat (kontingent betales kontant ved henting av startnummer)
	Innskyting fordeling av standplasser
	Distanser
	Arrangørstab
	Varmerom og omkledning, samt kveldsmat
	Annen info

