Geilo IL Skiskyttergruppe inviterer til SpareBank 1 Cup
lørdag 23. og søndag 24. november 2013.
Arena:

Geilo Stadion.

Program:

LØRDAG:
SØNDAG:

Klasser:

Alle klasser til og med junior.
Det benyttes våpenstøtter fra KG Larsen for alle t.o.m 12 år.

Påmelding:

Innen 19. november via MIN IDRETT. Det er krav om online betaling.
Etter påmeldingsfristens utløp vil all påmelding bli betraktet som etteranmelding,
og klubbene belastes dobbel startkontingent iht §1.5.1.1.

Innskyting:

1. innskyting kl 07:45 – 08:50 og 2. innskyting 11:45 – 13:00, begge dager.
Innskytingsskiver vil bli fordelt etter påmelding og informasjon om skivefordeling vil
bli lagt ut på www.geiloil.no .

Start:

Første start i Sparebank cup ca 10.30.

Brikker:

Det arrangeres med tidtaking fra Emit. Løpere i klasser 13 år og eldre
bruker egen brikke. Brikker kan leies av arrangør for kr 50,-.
Brikker som ikke blir returnert belastes utøverens klubb med kr. 600,-.

Startnummer:

Hentes klubbvis på rennkontoret fra lørdag morgen.
Startnummer som ikke blir returnert blir belastet utøverens klubb med kr. 250,-.

Oppvarming

Sprint for alle klasser.
Fellesstart
Sprint for klassene J/G 10 år og yngre nybegynner.

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

Premiering:

I henhold til retningslinjer for SpareBank 1 Cup.

Premieutdeling:

Fortløpende i Geilohallen.

Garderobe/dusj:

Geilohallen.

Rennkontor:

Åpnet: Fredag 11.30-19.00.
Lørdag 07.30 -17.00.
Søndag 07.30 -16.00.

Startlisens:

Klubbene er ansvarlige for at utøverne har godkjent lisens, og det vil bli kontroll.

Startkontingent:

Junior (17-21 år) kr.120 og rekrutt ( t.o.m. 16 år) kr.100,-.

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

Informasjon:
Kontaktpersoner:

Geilo IL, 32 09 51 50, post@geiloil.no
Torgeir Skrede, mob 90 52 87 53 torgeir.skrede@ntg.no

Skiskytterhilsen fra Geilo IL

