
Noen praktiske opplysninger for renn 2. des. 

• Det er ok forhold i løypene, men stedvis tynt. Vi tar ikke ansvar for skader på ski. 

• All trafikk til og fra standplass skal foregå gjennom overgangen nord for speakerbua.  

• Jr/sen skal til visitasjon av våpen etter innskytinga. Det foregår bak standplass 1. Sjekk at du 

blir krysset av på lista. 

• Det tillates bruk av anlegg for de løperne som ønsker det på 3 km sprint med liten blink. 

Lagleder er ansvarlig for å sette det fram til de aktuelle løperne. 

• Alle førsteetappeløperne møter ved overgangen til standplass 10 min før start for opprop og 

felles avmars til startområdet som er ved strafferunden. 

• Ikke oppbevar utstyr bak laglederbåsen, du får ikke adgang til det etter at løpet er i gang. Evt 

utstyr som ligger der blir flyttet til publikumsområdet. 

• Klasse K/M 17-sen fyller opp fra skive 1 på første skyting. Deretter må de følge 

standplassleders anvisninger. De øvrige klassene skyter på faste skiver. 

• Veksling foregår ved at inngående løper krysser mållinja og fortsetter 30 m til 

vekslingsområde. 

• Oppvarming tillatt i løypene, men vær obs på løpere som er i gang med konkurransen. Vi har 

også deler av løypene som ikke skal benyttes i rennet.  

• Premieutdeling er planlagt gjennomført samlet etter at alle er ferdige. Det kan bli endring på 

dette. 

• Løpere som er ferdige med sin etappe må huske å levere startnummer og evt leiebrikke.  

• Klubbene tildeles skiver etter antall løpere og må selv sørge for å ha folk til framlegging av 

våpen, opptrekk av selvanvisere osv. Standplassleder vil gi informasjon umiddelbart etter 

innskyting. De samme personene skal være der under hele arrangementet, utstyrt 

funksjonærvester. 

• Utlevering av våpen skjer av lagleder utstyrt med vest. 

• Startnummer på stafetten: 1. etappe skal bruke startnummer som begynner på 3xx og 2. 

etappe skal ha startnummer som begynner på 4xx. De to siste sifrene er lagets startnummer. 

• I klassene J/G 13-16 skal 1. etappeløper gjøre seg helt ferdig med sin etappe før veksling (3x 

1.0 km) 

• Klassene K/M 17- skal veksle etter hver skyting. De skal skyte  4 serier hver. 

• K/M 17- går rett i mål etter siste skyting.  

Velkommen til stafettmoro på Frolfjellet 


