
                                         

                                                                                  

                                                               

 

 

Svene IL og IL Bevern har gleden av å innby til 
Landsdelsmesterskap Øst og SpareBank 1 Cup skiskyting 

8. og 9. Februar 

 
Sted: Stevningsmogen, Lampeland 

                                                      Parkering: Kr 60,- på arena 

                                                      Program:  

Lørdag:                    Sprint – alle klasser, LM øst for 13 år og eldre 

Søndag:  Normal – alle klasser, LM øst for 13 år og eldre 

 

Påmelding: Via EQ Timing innen 03.02.2020 

 

Innskyting: Første innskyting: 08.30 – 09.45 

 Andre innskyting 12.45 – 13.30 

 Tider kan bli endret, avhengig av antall påmeldte, følge med på www.svene.no 

 

Start: Første start kl 10.00, andre start kl 13:45 

 

Startnummer: Hentes lagvis på rennkontoret. 

Startnummer som ikke blir returnert blir belastet utøverens klubb med kr 250,- 

 

Premiering: I samsvar med retningslinjer for SpareBank1 Cup og forbundets regler for LM. 

 

Garderobe/dusj: På Skattekista (Nye Flesberg skole) 

 

Rennkontor: På arena fra kl. 07:30 

 

Startlisens: Klubbene er ansvarlig for at påmeldte deltakere har godkjent lisens og har 

gjennomført sikkerhetskurs. 

 

                                                      Startkontingent: Senior: 220,- Junior: 200,- 13-16 år: 170,- 12 år og yngre: 120 

 Alle t.o.m 12 år bruker arrangøren sine brikker. Alle f.o.m 13 år bruker egne 

brikker eller leier på rennkontoret. Brikkeleie kr 50,- 

 

Smøreplass/Bobil: Arrangøren har innendørs plasser for smøreservice, og plasser til bobil til utleie. 

Satser ihht NSSF’s regelverk. Bestilles ved å sende mail til: kri-win@online.no 

 innen 1 februar 

 

Kontaktpersoner: Arrangementansvarlig: Kristen Wingestad, kri-win@online.no  

 Rennleder: Sverre Tjøntveit, sverre.tjontveit@hotmail.no 93443693 

 TD: Frode Hagen 

  

Overnatting:  Lampeland Hotell like ved stadion, Selvhusholdningsleiligheter på Blefjell 

Lodge, Blefjell 20 km fra arena, Selvhusholdningsleiligheter i Funkelia 

v/Kongsberg Skisenter, 25 km fra arena. Evt er det flere hotell i Kongsberg, ca 25 

min kjøring fra Stadion.  

 

Det vil bli Kafe/Kiosk i den nye skolen rett ved stadion, her vil også premieutdelingen foregå  

fortløpende etter hvert som klassene er ferdige.  

 

                                                      NB! Endringer i tider kan bli nødvendig. Endringer vil bli publisert på www.svene.no  

                                                      Velkommen til en trivelig helg på Stevningsmoen 

 

  

 Velkommen til trivelige skiskytterdager på Stevningsmogen 
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