
 

REFERAT FRA LAGLEDERMØTE TORSDAG 7/3-13 

1.  Offisiell åpning av møtet 

*  Rennleder Trond Helge Sinnes ønsket velkommen til arrangmentet. 

*  Presentasjon av arrangmentskomite/rennledelse 

 

2. Opprop 

*  Alle kretser tilstede 

 

3. Valg av rennjury 

*  Faste medlemmer av rennjury: 

    TD + Rennleder 
    Møtet valgte i tillegg følgende representanter til rennjury: 

   a.  Gjermund Hol, Troms 

   b.  Bjørn Tore Årevik, Hordaland 

 

4. Teknisk briefing 

*  Arena-/løypesjef gikk gjennom løypekart med mulige krysningspunkt og  

    oppvarmingsspor 

*  Kommentar fra salen til valg av farger på løper; ønskelig å bruke IBU sine  

    fargekoder 

*  Krapp sving som bød på problem på treningsdag utbedres 

*  Det blir kjøring av løyper i kveld/natt. 

    Meldt kaldt, så da mener men at løypene blir fine i morgen 

*  Standplassjef meldte at det meste hadde gått fint i dag.  Et par utøvere kom til  

    innskyting uten å ha vært i våpenkontroll.  Bruk kulvert til å komme til arena, da  

    går man innom våpenkontroll på veg til skytebanen. 

*  Noen løpere mangler DNB-merker på våpen, må være på plass før morgendagen 

   Merker kan hentes på rennkontor. 

*  Tidtaking: brikkekontroll 

    Lånebrikke kan fås  på rennkontor.  Nødbrikke leveres ut ved start. 

 

5. TD’s kommentar 

*  Litt smale løyper noen plasser.  Minner om pkt 7.1.4 i regelverket om hvordan  



    løpere skal forholde seg til hverandre.  Rop «løype» for å gå forbi, den som blir tatt  

    igjen viker 

 

*  Løpere som bryter løp: 

    svært viktig at våpenet blir visitert før løperen forlater konk.området 

 

6. Værvarsel 

*  Gjennomgikk varsel for helgen.  Ser ut til å være stabilt kaldt og klart.  Vind fra  

    øst/nord-øst 

 

7. Annet 

a.  Parkering 

  *  Svært begrenset antall plasser.  Bruk skyttelbusser. 

  *  Tillatelser gis på bakgrunn av antall løpere. Fordeling som for innskyting 

 b.  Forslag om å droppe lagledermøte fredag 

  *  Spørsmål ifht stafettlag 

  *  Roar Nilsen (NSSF) viser oppsett for antall lag ifht antall påmeldte. 

      Konklusjon: 

  *  FRIST FOR Å MELDE INN ENDRINGER IFHT ANTALL PÅMELDTE (STAFETT) 

                 FREDAG KL. 16.00 

      Meldes til rennkontor 

  *  IKKE lagledermøte fredag 

c.  HoRa-skiver, kort info fra Roger Grubben ifht innslag og det som kan se ut til å  

     være treff.  Skivene viser riktig. 

 

8. Avslutning av møtet 

Arrangøren ønsker alle lykke til i konkurransene 

 

 

Kommentar etter møtet ifht akkrediteringsvester(blå) for 

skytebanen: 
-  Vester deles ut på rennkontor fredag morgen. 

-  Det henstilles til alle kretser å ikke ta flere enn de strengt tatt trenger 


