
 

VELKOMMEN TIL HOVEDLANDSRENNET 2023 

 
 

 

Skillevollen Idrettspark, Mo i Rana, 2.-5. mars 2023 
 

Normal fredag – Sprint lørdag – Stafett søndag 

 

Arrangementet arrangeres ihht. til Norges Skiskytterforbunds konkurransereglement. 

 
Program (Med forbehold om endringer i programmet ut ifra antall påmeldte) 

Torsdag  10:00 – 16:00 

12:30 – 12:45 

16:30 – 17:30 

Offisiell Trening  

Papp bytte 

Lagledermøte 

 

 

Avholdes på Teams 

 

Fredag 

 

08:00 – 09:50 

08:45 – 09:45 

10:00 

Ca. 12:45 

13:15 – 14:50 

13:45 – 14:45 

15:00 

Ca. 16:30 

17:30 

Utstyrskontroll gutter 15 – 16 år 

Innskyting gutter 15 -16 år 

Start normal gutter 15 – 16 år 

Blomsterseremoni/ gutter 15 – 16 år 

Utstyrskontroll jenter 15 – 16 år 

Innskyting jenter 15 – 16 år 

Start normal jenter 15 – 16 år 

Blomsterseremoni jenter 15 – 16 

Lagledermøte 

 

 

 

 

Stadion, ved Køta 

 

 

 

Stadion, ved Køta 

Avholdes på Teams 

Lørdag 

 
08:00 – 09:50 

08:45 – 09:45 

10:00 

Ca. 12:30 

13:15 – 14:50 

13:45 – 14:45 

15:00 

Ca. 16:30 

17:00 

19:00 

Utstyrskontroll gutter 15 – 16 år 

Innskyting gutter 15 - 16 år 

Start sprint gutter 15 – 16 år 

Premieseremoni gutter 15 – 16 

Utstyrskontroll jenter 15 – 16 år  

Innskyting jenter 15 – 16 år 

Start sprint jenter 15 – 16 år 

Premieseremoni jenter 15 - 16 år 

Lagledermøte  
Utøverarrangement 

 

 

 

 

Stadion, ved Køta 

 

 

 

Stadion, ved Køta 

 

Avholdes på Teams 

Søndag 07:00 – 08:35 

07:30 – 08:30 

08:45 

09:45 

Ca. 11:20 

11:15 – 12:50 

11:45 – 12:45 

13:00 

14:00 

Ca. 15:30 

Utstyrskontroll jenter  

Innskyting jenter 15 år 

Start stafett jenter 15 år 

Start stafett jenter 15/16 år 

Premieseremoni jenter 15 år 

Utstyrskontroll gutter 15/16 år 

Innskyting gutter 15/16 år 

Start stafett gutter 15 år 

Start stafett gutter 15/16 år 

Premieseremoni gutter 15/16 år  

 

 

 

 

Stadion, ved Køta 

 

 

 

 

 

Stadion, ved Køta. 



 

VELKOMMEN TIL HOVEDLANDSRENNET 2023 

 
 

 

ANKOMST TIL ANLEGGET 

Skillevollen Idrettspark: Øyjordsveien 1, 8616 Mo i Rana  

Se bykart på vår nettside: https://www.hl2023.no 

 

STARTKONTINGENT 

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

400 pr. stafettlag.  

 

PÅMELDING INDIVIDUELT 

Online påmelding via www.eqtiming.no. 

Frist for påmelding: Mandag 27. februar 2023 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. 

Ved spørsmål knyttet til påmelding, ta kontakt med tidtakersjefen.  

Tidtakersjef: Skule Stormdalshei E-post: skule.stormdalshei@gmail.com   Tlf.: 977 60 105 

 

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: Skule Stormdalshei, E-post: skule.stormdalshei@gmail.com    Tlf.: 977 60 105 

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: http://skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_informasjon/oversikt_over_lisenser/  

https://www.hl2023.no/
http://www.eqtiming.no/
mailto:skule.stormdalshei@gmail.com
mailto:skule.stormdalshei@gmail.com
http://skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_informasjon/oversikt_over_lisenser/
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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. Kr. 50,- pr. øvelse. Arrangør 
har en ekstra brikke til utøver som deles ut før start, det betyr at alle utøvere skal gå med to 
brikker. 

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/  

(For sesongen 2022/2023 ikke lavere enn serienr. 3 977 320) 

 

STARTNUMMER 
Startnummer gis personlig til utøver etter godkjent avtrekkskontroll og sjekk av brikke ved adkomst til 

arena. Startkontingent for etteranmeldte skal være betalt før man får ta imot startnummer. Startnummer 

som ikke leveres tilbake må erstattes med kr 300,-.  

 

FELLES FLUORFRI SMØRING  
Det vil bli pliktig felles fluorfri smøring av alle sine ski under HL 2023. Mer informasjon 
vedrørende gjennomføring blir publisert på hjemmesiden til arrangement når det er klart.  

 

RENNKONTOR 

Åpningstider:  

 Torsdag 09:30 – 16:30 

Fredag: 07:30 – 18:00 

 Lørdag: 07:30 – 16:00 

 Søndag: 07:00 – 16:00 

 

 

OVERNATTING 

Se vår nettside: https://www.hl2023.no   

 

https://emit.no/support-base/emitag-brikke/
https://www.hl2023.no/
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SERVERING 

Kafe i servicebygget på stadion. 

PARKERING 

Vanlig parkeringsavgift for personbiler er kr. 50,- pr. dag. På offisiell treningsdag (torsdag 2.2.23) 

er det gratis parkering. Det er mulig å kjøpe parkeringsbillett for hele helga til kr.150,-.  

Vipps nr.: 93648 

 

BOBILPARKERING 

Vi har plasser for bobil til kr 1200,- inkl. strøm for hele arrangementet 2.-5.3.23, men det er 

begrenset antall, ta kontakt med: 

Navn: Stein Mathisen Tlf. 990 07 723 

SMØREBODER / SMØRETILHENGER 

Ønsker du å bestille smørebod eller oppstillingsplass for «smøretilhengere», ta kontakt med: 

Navn: Rune Larsen  Tlf. 991 05 360 

Pris for smørebod / smøretilhenger er kr. 2 500 for hele arrangementet inkl. strøm.  

Frist for å bestille smørebod eller oppstillingsplass for smøretilhenger: 2.2.23 Smøreboder er 

forbeholdt Skiskytterkretsene frem til 4.2.23. hvis de ønsker å leie. Hvis det etter denne datoen er 

ledige smøreboder er det «først til mølla». 

 

PUBLIKUM.  

Arrangementet er åpent for publikum alle dager, følg skilting på stadion 

HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIER 
 

Nettside: https://www.hl2023.no 

Facebook:  www.facebook.no/hlskiskyting2023 

Instagram: #hlskiskyting2023 

https://www.hl2023.no/
http://www.facebook.no/hlskiskyting2021
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TEKNISK DELEGERTE 
 

TD Juryleder: 

Geir Tullin Mikalsen   E-Post: geir.mikalsen@lyse.net  Tlf: 950 46 571 

 

TD:  

Bjørn Tore Årevik   E-Post: btarevik@outlook.com  Tlf: 978 90 000 

 

TD praksis:  

Petter Alstad    E-Post: petteralstad@msn.com   Tlf.: 992 78 048 

 

RENNLEDER 
Lars I. Markås   E-Post: lars.markaas@gmail.com   Tlf: 415 67 348 

NK RENNLEDER 

Øyvind Snefjellå   E-post: snefjell@online.no  Tlf: 913 71 346 

VELKOMMEN TIL SPENNENDE DAGER PÅ SKILLEVOLLEN! 
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