
VELKOMMEN TIL NM RULLESKISYTING 

VOSS

ARRANGØRLOGO



1. Offisiell åpning av møtet

2. Org. Komité NM Rulleskiskyting

3. Opprop

4. Valg av rennjury

5. Orientering frå smittegruppa

6. Teknisk briefing for neste konkurranse

7. TD’s kommentarer

8. Værvarsel

9. Andre saker

10. Offisiell avslutning av møtet

SAKSLISTE FOR LAGLEDERMØTET

ARRANGØRLOGO



• Leiar: Oddvar Jansen

• Nest leiar: Tommy Vik

• Rennleiar: Arnstein Aas

• Nestleiar/løypesjef: Lars Fosse 

• Skytebane: Gisle Fenne

• Covid-19 gruppa: Unni Fosse

• Presentasjon av TD: Jarle Tvinnereim og Morten Hage

• Presentasjon av NSSF’s offisielle representant fra styret: Arne Horten og Gjermund Hol 

Org. Komité NM Rulleskiskyting 2020

ARRANGØRLOGO



OPPROP

ARRANGØRLOGO

Agder Nordland Rogaland

Buskerud Nord-Trøndelag Sogn & Fjordane

Finnmark Nord-Østerdal Sør-Trøndelag

Hedmark Oppland Telemark & Vestfold

Hordaland Oslo & Akershus Troms

Møre & Romsdal



VALG AV RENNJURY

TD (juryleder) Jarle Tvinnereim

TD Morten Hage

RENNLEDER Arnstein Aas

VALGT LAGLEDER Anne Elvebakk

VALGT LAGLEDER Erik Schreiner

NSSF (adm. repr.) Christian Gedde-Dahl

ARRANGØRLOGO



Dersom du kan svare «ja» på eit av spørsmålene, skal du ikkje delta på arrangementet

• Har du symptom på luftvegsinfeksjon (feber, forkjølelse, sår hals, hoste, e.l.)?

• Har du vore i kontakt med personar som er bekrefta smitta, eller som er mistenkt i å være 

• smitta av COVID-19 (Koronavirus) i løpet av dei siste 10 dagane? 

• • Har du vore på reis til stadar (inn- / utland) som er underlagt restriksjonar frå

styresmaktene dei 10 siste dagane? 

• For å få NM i rulleskiskyting gjennomført i samsvar med FHI og Voss kommune sine 

retningslinjer så må alle som oppheld seg på stadion etterleve følgjande: 

• God hand- og hostehygiene. 

• Minimum 1 meter avstand til andre. Ingen fysisk kontakt under arrangementet. 

• Respekter sperringar og avgrensningar som er satt opp for å hindre smittepunkt. 

• Delta på dugnaden for å redusere smitte og at NM blir gjennomført på en trygg måte for 

alle som er til stades. 

Koronareglar for NM i rulleskiskyting 2020 



– Rennkontor åpner:

• Fredag: 09:00 – 17:30

• Laurdag: 07:00 – 17:00

• Sundag: 06:30 – 19:00

– Avtrekkskontroll:

• Puljevis ved ankomst, skanning av brikke, utlevering av startnr. og 

deltakarpremie.

– Premieutdeling: 

• Fortløpande etter protestfristens utløp.

TIDSPROGRAM

ARRANGØRLOGO



• Deltagere pulje 1, 3 og ledsagere parkerer på oppside garasje.

• Deltagere pulje 2, 4 parkerer på nedside garasje.

• Deltagere går til stor garasje for:
– Avtrekkskontroll. Laurdag: Løper holder våpen, funksjonær bruker elektonisk vekt.

– Avtrekkskontroll. Sundag: Stikkontroll etter målgang.

– Sjekk av brikker. Leige av brikker.

– Henting av start nr og deltakarpremier. Løper henter pose med veiledning frå funksjonær.

– Gå til check punt ved «kulvert» vis start nr (deltakarbevis)

– Ta til venstre i «kulvert», gå opp til start, ta på rulleski og gå rundt plenen til skytebane.

– Utfør innskyting (Gisle Fenne informerer)

• Etter innskyting: Oppvarming i løype med eigne rulleski inntil 10 min før start.

• Utlevering av rulleski ved start.

• I konkurranse: 20 på ligg, 15 på stå. Tildeling av skiver.

• Etter målgang: Levere rulleski til funksjonær. Hente eige utstyr og forlate område.

• Premiering: Medaljekandidatar blir igjen på stadion til premieutdeling er ferdig (speaker informerer)

• Uoff. lester blir lagt ut på nett fortløpende. Ingen oppslag.

Deltagere/ledsagere ved ankomst.



• Parkerer med den pulja som ein høyrer til.

• Gå til kulvert for registrering.

• Ingen kontakt mellom løper og ledsager.

• Hugs 1m avstand gjennom heile helga. 

• Viktig med avstand ved arbeid med monitorer.

Ledsagere



Sekundering/coach sone



Sekundering/mellomtider



• Laurdag 19. september - NM Rulleskiskyting sprint 

• Innskyting (Pulje 1) 08:30 – 09:00 

• KS, K 20-22 K19 09:15 – 10:00 

• Innskyting (Pulje 2) 10:30 – 11:00 

• MS, M 20-22 11:30 – 12:45 

• Innskyting (Pulje 3) 13:00 – 13:30 

• M19, M18, 13:45 – 14.35 

• Innskyting (Pulje 4) 14:50 – 15:20 

• M 17, K18, K17 15:35 – 16:20 

Start for innskyting og starttider



• Beregn god tid for tildeling av rulleski.

• Skyting: Ligg, stå, stå, stå.

• Etter målgang: Levere rulleski til funksjonær. Hente eige utstyr og forlate 

område.

• Premiering: Medaljekandidatar blir igjen på stadion til premieutdeling er 

ferdig (speaker informerer)

• Uoff. lester blir lagt ut på nett fortløpende. Ingen oppslag.

Fellesstsart sundag



• Søndag 20. september - NM Rulleskiskyting fellesstart 

• Innskyting (Pulje 1) 08:00 – 08:30 

• KS, K 20-22, K 19 08:45 – 10:30 

• Innskyting (Pulje 2) 10:45 – 11:15 

• MS, M 20-22 11:30 – 13:00 

• Innskyting (Pulje 3) 13:15 – 13:45 

• M19, M18, 14:00 – 14:50 

• Innskyting (Pulje 4) 15:05 – 15:35 

• M17, K18, K17 15:50 – 17:00 

Start for innskyting og starttider



Utstyrskontroll

Visitasjon etter innskyting

Inngang til arena

Kiosk/kafe

Rennkontor

Toaletter

Premieutdeling

Glitestområdet

Oppvarming

STADIONKART

ARRANGØRLOGO



• Oppvarming i konkurranseløyper stenges 

10 minutter før start

• Ikke lov til å gå mot løyperetning

• Alle brukar eigne ski på oppvarming

• IDT rulleski blir utlevert på veg til start

LØYPER

ARRANGØRLOGO



Løypekart 1.5km



Løypekart 2 km



Løypekart 2.5km



LØYPEKART - 3 km

ARRANGØRLOGO



Laurdag



Søndag



Søndag 



Fokus på sikkerhet og evt. ting man observerte på 

treningsdag eller konkurransedag, smittevern.

Eg legg inn dette når vi har snakkast torsdag.

TD’s KOMMENTAR

ARRANGØRLOGO



VÆRVARSEL

ARRANGØRLOGO



Premieutdeling Sprint.



– Lisens 
• Følgende kretser blir igjen etter lagledermøtet da utøvere fra oppropte krets mangler lisens.

– Husk to sikkerhetsnåler på startnummeret

– Gni lårnummer godt på skidressen.

– Det skal ikke være noe reklamemerke på 

kontrollmerke

– Her kan NSSF’s offisielle representant fra styret si 

noen få ord hvis vedkommende ønsker det

ANDRE SAKER

ARRANGØRLOGO



Ynskjer tilbakemelding frå alle kretsar

etter arrangementet med erfaringar, 

forbedringar
ARRANGØRLOGO


