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Fet skiklubb ønsker velkommen til KM i skiskyting 4. og 5. februar  

og uttak til IBU-cup 5. februar 2023. 

Arena 
Hvalstjern skistadion ligger i Fet kommune i Akershus, på østsiden av Glomma, 20 minutter fra Lillestrøm og 30 minutter 
fra Oslo. For veibeskrivelse – se: www.fetskiklubb.no 

Program  
Normal og sprint. Løyper og distanser publiseres på vår hjemmeside. Oversikt over innskyting, startlister og resultater 
legges også ut på her. 
Rennet er nr. 2 av 2 uttaksrenn denne helgen til IBU-cup for kvinner og menn senior. (lørdag er renn 1 i Karidalen på 
Østre Toten)  

Lørdag 4. februar:  Normal 
08:45 - 09:45  Innskyting klubbvis 
10:00   Første start  
 
Søndag 5. februar:  Sprint 
08:45 - 09:45  Innskyting klubbvis 
10:00   Første start  
13.00   Innskyting senior pr. team 
14.00   Start senior 

Endelig tidsskjema blir publisert når vi ser hvor mange påmeldte det blir. 
 

Påmelding 
Påmelding elektronisk på www.eqtiming.no, frist mandag 30. januar kl 23:59. Innskytingslister og startlister legges ut på 
www.fetskiklubb.no. Ingen etteranmelding etter at startlister er trukket. 
Startkontingent etter NSSF’s satser (kretsrenn) 
 

Klasser 

Alle klasser fra nybegynner til senior 

Lisens  
Klubbene/ 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. Engangslisens kr 70,- (pr. start) kan 
løses mot betaling til Vipps-nummer 84129, Fet skiklubb ved henting av startnummer. 

Tidtakerbrikker 
Alle til og med 12 år, som ikke har investert i egen brikke, bruker arrangørens brikke. Fra og med 13 år må løperne ha 
egne brikker. Leie av brikker for løpere over 13 år betales med kr 50,- til Vipps-nummer 84129, Fet skiklubb. Brikker som 
ikke leveres tilbake må erstattes med kr 820,- 

http://www.fetskiklubb.no/
http://www.eqtiming.no/
http://www.fetskiklubb.no/
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Premiering 
Premieutdeling i henhold til NSSF’s regler på stadion etter hvert som offisielle resultatlister foreligger begge dager. 
Premier ettersendes ikke. 

Rennkontor 
Etableres i tidtakerbygget på arenaen.  
Åpningstid: 08:00 til arrangementets slutt. 

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

Utstyrskontroll og våpenvisitasjon 
Det er avtrekkskontroll for jr/sr. Startnummer skal bæres synlig under innskyting. Våpenvisitasjon for jr/sr etter 
innskyting ved skive 1. 

Avhenting av våpen 
Våpen utleveres fra standplass av standplassfunksjonærene etter siste skyting for aktuell løper. Gi tegn og vent til 
funksjonærene har ledig tid til å kontrollere og levere ut våpen 

Garderobe/dusj 
Ingen 

Servering 
Mineralvann, kioskvarer og enkel servering vil være tilgjengelig på stadion. Kun Vipps-betaling. 
 

Parkering 
Kr 50 betales til Vipps-nummer 84129, Fet skiklubb. 
 

Informasjon 
Spørsmål i forbindelse med arrangementet rettes til: 
 
Rennleder  Gunn Marit Høistad  fetskiskyting@gmail.com  91859277 
Tidtaking  Roger Sæter   roger.saeter@iss.no  90537393 

 

 

Velkommen til KM i skiskyting på Hvalstjern skistadion! 
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