VELKOMMEN TIL HOVEDLANDSRENNET
Holmenkollen, Oslo, 17.-20. februar, 2022

Arrangementet arrangeres ihht. til Norges Skiskytterforbunds Konkurransereglement og
Koronaveileder.
Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

10:00 – 15:00
12:15 – 12:30
17:30 - 18:00

Offisiell Trening
Pappbytte
Lagledermøte

08:30 – 09:30
10:00 – 11:30
11:45 – 12:30

Innskyting (Pulje 1)
G16&G15 (Normal)
Premieseremoni (Pulje 1)

13:00 – 14:00
14:30 – 16:00
16:15 – 17:00

Innskyting (Pulje 2)
J16&J15 (Normal)
Premieseremoni (Pulje 2)

08:30 – 09:30
10:00 – 11:30
11:45 – 12:30

Innskyting (Pulje 1)
J16&J15 (Sprint)
Premie seremoni (Pulje 1)

13:00 – 14:00
14:30 – 16:00
16:15 – 17:00

Innskyting (pulje2)
G16&G15 (Sprint)
Premieseremoni (Pulje 2)

08:00 – 08:45
09:00 – 10:00
10:15 – 11:15
12:00 – 12:30

Innskyting (Pulje 1)
G15 (Stafett)
G16 (Staffet)
Premieseremoni (Pulje 1)

12:30 – 13:15
13:30– 14:30
14:45 – 15:45
16:00 – 16:30

Innskyting (pulje 2)
J15 (Stafett)
J16 (stafett)
Premieseremoni (Pulje 2)

Teams

* Med forbehold om endringer i programmet ut ifra antall påmeldte.

ANKOMST TIL ANLEGGET
https://goo.gl/maps/oxiQ17K42VsUmq9JA

STARTKONTINGENT
Startkontingent på individuelle renn konkurranser er for løperne er kr. 220,- pr konkurranse, og
kr. 400 pr. stafettlag.

PÅMELDING
Online påmelding via www.eqtiming.no.
Frist for påmelding: Mandag 14.02.2022 kl. 23:59
Eventuell etteranmelding behandles av operativ rennjury som kan akseptere nye påmeldinger
inntil start av arrangementets første lagledermøte. Operativ rennjury har full anledning til å
plassere etteranmeldte utøvere hvor som helst i startfeltet, og de skal heller ikke ha noe prioritet
for innskytingsskive. Etteranmeldingsgebyr på nasjonale renn er 7 x startkontingent.

PÅMELDING STAFETT
Påmelding av stafettlag på nasjonale arrangement settes til tirsdag kl.23:59 i samme uke som
arrangementet avvikles. For nasjonale arrangement gjøres fordelingen av stafettlag på siste
lagledermøte før stafetten. Deretter blir link til påmelding sendt pr. e-post til lagleder for laget.
Frist for navnepåmelding og rekkefølge i stafett er tidligst 2,5 timer etter at offisiell liste
foreligger fra konkurransen dagen før.
Ved spørsmål knyttet til påmelding, ta kontakt med tidtakersjefen.
Tidtakersjef: Lasse Rogne
E-Post: Skiskytterfesitval@bjerke-il.no

LISENS
Skiskytterklubbene er ansvarlige for at alle løperne har betalt lisens og gjennomgått
sikkerhetsbestemmelsene. For de som ikke har betalt lisens kan man løse engangslisens
på rennkontoret, kr. 100,- pr. konkurranse. Oversikt over hvem som har betalt lisens finner du på
følgende link: https://skiskyting.no/anlegg-og-arrangement/nyttiginformasjon/skiskytterlisens/

TIDTAKERBRIKKE
Utøver stiller med egen personlig brikke for tidtaking, hvis utøver ikke har personlig brikke eller
brikken er defekt, kan dette leies på rennkontoret i god tid før start. Arrangør stiller med en
ekstra brikke til utøver som deles ut før start.
Det skal kun benyttes brikker som har et brikkenummer høyere enn det som er oppgitt fra Emit
her: https://emit.no/support-base/emitag-brikke/

STARTNUMMER

Startnummer gis personlig til utøver etter godkjent avtrekkskontroll og sjekk av brikke ved
ankomst til arena. Startkontingent for etteranmeldte skal være betalt før man får ta imot
startnummer.

RENNKONTOR
Rennkontoret er i arrangementshuset ved målområdet.
Åpningstider:

Fredag:
Lørdag:
Søndag:

07:30 – 17:00
07:30 – 17:00
07:30 – 17:00

OVERNATTING
Følgende sted har arrangør gjort avtale om overnatting:
Soria Moria Hotell
Voksenkollveien 60, 0790 Oslo

Avstand: 1,5 Km
Tlf: 23 22 24 00
E-Post: booking@soriamoria.no

DUSJ
Det blir dessverre ikke tilgang til garderober og dusj grunnet pandemisituasjonen.

SERVERING
Det blir HL-cafeteria i «pressesenteret» som ligger ved målområde. HL-cafeteriaen er
munnbindsone.

PARKERING
Parkeringsavgift er kr. 50,- pr. dag. Offisiell treningsdag er det gratis parkering.
Hvis du kommer med buss/minibuss eller bobil, ta kontakt med arrangøren.

SMØREBODER
NSSF har meldt at for å sikre et fluorfritt arrangement så blir det innlevering av ski for felles
smøring av konkurranseski. Eget skriv på om hvordan, samt kostnadene forbundet med det,
kommer fra NSSF.
Ønsker du likevel å bestille smørebod ta kontakt med:
Eirik Hevrøy

E-Post: eirik@hevroy.com

Tlf: 957 70 700

Frist for å bestille smøreboder: 14.2.2022

NETTSIDE
Nettside: https://hlskiskyting2022.no
Facebook: https://www.facebook.com/HLskiskyting2022Holmenkollen

TEKNISK DELEGERTE
Per Vinger
E-Post: Per@vinger.net
Tlf: 959 72 296

Ann Kristin Årevik
E-Post: arevik@hotmail.com
Tlf: 906 17 886

RENNLEDER
Hans Petter Kvarsnes
Tlf: 92413363

E-Post: nestleder@bjerke-il.no

VELKOMMEN TIL SPENNENDE DAGER I HOLMENKOLLEN
Oppdatert: mandag 7. februar 22 kl. 19:25

