VELKOMMEN TIL
SKISKYTTERHELG
PÅ GEILO!
22-24 NOVEMBER 2013
DNB CUP
LØRDAG: SPRINT
SØNDAG: FELLESSTART

Geilo idrettslag har gleden av å invitere til Norges Cup
i skiskyting DNB Cup 1 for senior
Arrangementet gjennomføres i henhold til NSSFs
nasjonale konkurranseregler

PRAKTISK INFORMASJON DNB CUP PÅ GEILO
Rennleder
Torgeir Skrede, mob 90 52 87 53, torgeir.skrede@ntg.no
TD
Frode Hagen, mob 97 66 19 00, frodehagen@bbnett.no og John Olav Lund jolund@online.no
Påmelding
Merk påmeldingsfristen fredag 15 nov. Påmelding gjøres via enten www.minidrett.no eller
www.sportsadmin.no Det er krav om online betaling.
Frist for etteranmelding er onsdag 20 nov kl.23.59, og det vil bli krevd dobbel påmeldingsavgift iht §1.5.1.1

Trening fredag 22.nov
Kl. 12:00 - 14:30
Treningen er kun for seniorer, og det vil være sikkerhetskontroll på skytebanen etter skyting iht §8.5.2.1

Lagledermøte
Fredag kl. 18:00 i Geilohallen. Lagledermøtet er kun for DNB cup og det blir felles lagledermøte for sprint og
fellesstart.

Innskyting
Kl. 07:45 - 08:50
Det vil være felles innskyting for klassene senior kvinner /menn, junior 17-21 kvinner/menn.

Startlister vil bli trukket søndag 17. nov. og lagt på www.geiloil.no

Innskytingslister
Vil bli lagt ut sammen med startlistene.

Startnummer
Blir delt ut kretsvis og hentes på rennkontoret fra lørdag morgen.

Oppvarming
Det er ingen muligheter til å gå i konkurranse løypene etter innskyting. Vi ber alle respektere dette.

Fellesstart
For senior vil det bli arrangert heat med 30 løpere i hvert heat og det er 1 ½ minutt opphold mellom puljene.
Det vil bli foretatt seeding i henhold til $ 1.6.4.4 i NSSFs arrangementsreglement.

Klasser
Damer og menn senior.
Rennkontor
I Geilohallen
Åpningstid:
Fredag:
11.30 -19.00
Lørdag:
07.30 -17.00
Søndag:
07.30 -16.00
Premieutdelinger
• I Geilohallen fortløpende etter at offisielle lister er klare.
• 1/3 premiering i senior herre og damer
Smøreboder
Leie av smøreboder meldes arrangør på post@geiloil.no innen 10/11.
Leie av strøm og plass:
kr 1.500,Leie av smørebod på arena:
kr 2.500,Garderobe og dusj:
Garderobe/dusj vil være tilgjengelig i Geilohallen fredag til søndag.
Parkering
Parkering er utenfor Geilohallen i umiddelbar nærhet til skistadion. Parkeringsavgift kr. 50,- per dag.
Innkvartering:
Geilo Idrettslag har avtale med og anbefaler følgende overnattingsbedriften listet opp her:
Bardøla Høyfjellshotell, www.bardola.no
Estatia Resort Havsdalsgrenda, www.havsdalsgrenda.no
Geilolia hyttetun og leiligheter, www.geilolia.no
Highland Lodge, www.highland.no
Ustedalen Hotell, www.ustedalen.no
Vestlia Resort, www.vestlia.no
Øen Turistsenter, www.oenturist.no
All informasjon legges på www.geiloil.no

