


Velkommen v/ rennleder Lars I. 
Markås

Informasjon v/ Vegar Rolfsrud 

Gjennomgang smøreprosedyre v/ 
Vegard Bjørn Gjermundshaug 
(Swix)



Før dere kommer til arrangementet

Vi anbefaler at dere merker skiene til utøverne med navn og telefonnummer 

Alle ski som skal leveres inn skal være ferdig sikla og godt børsta



Dagen før konkurranse

Alle ski skal leveres inn dagen før konkurransen. Det betyr at utøver/foresatt/leder leverer 

inn skia til skimottaket og får de ikke igjen før utøveren er ved start dagen etter. 

Arrangøren har nattevakt i arenaen og Norges Skiskytterforbund har tegnet egen forsikring 

Innlevering av ski innenfor denne tidsperioden

Torsdag:  14:00 – 19:00 

Fredag:   14:00 – 17:30 

Lørdag:   14:00 – 17:30 

Konsekvensen av å levere inn skiene for sent vil være et brudd på 

konkurransereglementet §11.3.2 b) som gir 30 sek i tillegg for klasse 16 år og yngre i 

påfølgende konkurranse.



Kostnader for deltagerne

Det koster 150 kroner pr dag for å få smurt ett par ski.

Fredag – dekkes av kretsen

Lørdag – dekkes av forbundet

Søndag – dekkes av utøveren (noen kretser også å dekke dette)

Det betyr at max kostnad for en utøver blir 150 kroner for tre konkurransedager. 

Det er EQ Timing som står for innkrevningen av penger til smøring av ski. Det betyr at EQ 

Timing legger til en ordrelinje på faktura som blir sendt ut til deltaker etter endt 

arrangement. 



Sted for innlevering av ski



Ved innlevering av ski

• 1 par pr deltager 

• Dere må ta av skistroppene før skiene leveres inn

• Arrangøren merker skiene med startnummer pr dag og den som leverer inn skiene må 

gi beskjed om man ønsker at det skal settes en rill eller ikke (Swix gir mer info om det)

• Det er ikke mulig å bytte ski når det først er levert inn 

Ved utlevering av ski

• Arrangøren bringer alle ski fra smørebod til start

• Utøveren får utdelt skiene i tilstrekkelig tid for å ta på skiene og skiene skal være 

innenfor oppmerket område.



Stadion og løypekart

https://anlegg.skiskyting.no/map/52


Selve skismøringen blir utført av profesjonelle skismørere fra Swix.

Vegard Bjørn Gjermundshaug fra Swix vil fortelle litt om smøreprosessen. 



Hva gjør du hvis du ser at du ikke rekker fristen torsdag kl 19:00 grunnet stengt 

fjellovergang eller forsinket fly?

Ring rennleder Lars Ivan Markås før fristen har utløpt og forklar situasjonen

Mobil: 415 67 348

Hvis dette gjelder en hel reisegruppe, fint om en person ringer Lars Ivan på 

vegne av reisegruppa. 




