
Bendit Kvalfossprinten 2016
30. - 31. januar  
i Holmenkollen nasjonalanlegg
 
Det er med glede vi inviterer skiskytter-Norge til  
Bendit Kvalfossprinten 2016 i Holmenkollen nasjonalanlegg.  
Med BAMA som vår flotte samarbeidspartner ønsker vi alle  
velkommen til spennende konkurransedager i Holmenkollen!  

Sammen med BAMA og Norges Skiskytterforbund ønsker vi  
å skape en arena der sunt kosthold og aktivitet står i fokus. 
Vi ønsker at barn og unge skal spise sunnere og øke den fysiske 
aktiviteten, slik at vi får overskudd og energi i hverdagen.

Lykke til med forberedelsene - husk 5 rett ned!
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Arena 
Holmenkollen nasjonalanlegg, Oslo. 

Overnatting 
Det er mange alternativer i Oslo. Vi har avtale med  
Holmenkollen Park Hotel og Comfort Hotel Børsparken. 
Se nettsiden for mer informasjon. 

Parkering 
Følg skilting og henvisninger til parkeringsplasser ved 
VM-huset og hoppet i Holmenkollbakken. Ved behov for 
parkering av bobil i Holmenkollen bes dette meldt inn til 
Parkeringssjef Espen Brouwer, 
e-post espenbrouwer@hotmail.com

Rennkontor 
Arrangementshuset i Holmenkollen (ved mål) fredag 
etter Lagledermøtet, og fra kl 07.30 på renndagene (evt. 
tidligere hvis tidligere start for innskyting på søndag).
Rennsekretær: Trine Strøm, mobil 45 27 06 20 og  
e-post Trine.strom@hotmail.com

Garderobe 
Det er garderober i Servicehuset bak skivene, med  
muligheter for å skifte og dusje. 

Smøreboder
Smøreboder kan leies til en pris av 2000 kr for helgen. 
Bestilling av smørebod og plass for smørevogn sendes til 
Ass Rennleder på e-post snarest mulig, og senest  
22 januar. 

Kafeteria 
Det vil være salg av BAMA-produkter m.m. i kaféen 
ved målgang og i tribunekafeen. Her får du kjøpt bla. 

smoothies, fristende fruktbegre og grønnsaksuppe og 
all inntekt går til arrangørklubbene. 

Øvelser 
Lørdag: Sprint med to skytinger  
(100 meter strafferunde pr. bom) 
Søndag: Normal med to skytinger  
(30 sekunders tillegg pr. bom) 
Rennet gjennomføres ihht. til Norges Skiskytterfor-
bunds konkurransereglement.

Klasser 
Inndeling årsklasser: J / G 13, 14, 15 og 16.

Påmelding 
Kun elektronisk i www.eqtiming.no. Påmeldingspe-
rioden starter 1 desember og siste frist for påmelding 
er 22 januar 2016. Ved stor pågang kan vi bli nødt til å 
stenge påmeldingen tidligere av kapasitetshensyn – vi 
oppfordrer derfor til å være tidlig ute med påmeldingen 
(påmeldingen er ikke registrert før betaling er gjort).  
Etteranmelding mot dobbel startkontingent dersom vi 
har ledig kapasitet. Startlister trekkes lørdag 23 januar.
Kontakt: Erik Bjønnes, mobil 92 44 61 40 og e-post  
erik.bjonnes@gmail.com

Startkontingent 
Kr. 160 for alle utøvere som er påmeldt senest  
22 januar 2016.   

Startlisens 
Klubbene er ansvarlige for at påmeldte deltakere har 
gyldig lisens.Ta med kvittering for betalt lisens dersom 
betaling er gjort etter 1. januar 2015. Engangslisens kan 
kjøpes ved påmelding i EQ-Timing. Kravet om startlisens 
gjelder alle som er 13 år eller eldre på konkurransedagen.

Lagledermøte 
Lagledermøte for alle klasser finner sted i Pressesenter/
kafeteriaen i Holmenkollen fredag 29 januar kl. 19:30. 

 
Startnummer 
Hentes samlet for hver klubb på rennkontoret. Ikke 
returnerte startnumre blir fakturert aktuell klubb med 
kr. 200,-.

 
Innskyting 
Klubbsvis innskyting. Innskytingslister blir lagt ut på 
hjemmesiden. Første innskyting starter begge dager kl. 
08.00 (ved stor påmelding kan innskyting starte tidligere 
søndag).

Avtrekkskontroll 
Alle våpen må gjennom avtrekkskontroll før innskyting. 
Kontrollen vil skje i undergangen til standplass fra kl. 
07.30 begge dager (evt. tidligere søndag). For utøvere 
som mangler merke med DNB-logo på våpenet, vil slike 
være tilgjengelige ved avtrekkskontrollen. 

Start-tider (med forbehold om justeringer)
 Lørdag - sprint 
 Kl. 10.00 Startrekkefølge: G14, G13, J14 og J13  
 Kl. 14:00 Startrekkefølge: J16, J15, G16 og G15
 Startintervall: 20 sekunder

 Søndag - normal 
 Kl. 10:00 Startrekkefølge: J16, J15, G16 og G15
 Kl. 13.45 Startrekkefølge: G14, G13, J14 og J13  
 Startintervall: 20 sekunder

Merk at det kan bli justeringer ved stor påmelding, 
både i starttider og rekkefølge / puljeinndeling.

http://www.kvalfoss-sprinten.no
http://www.kvalfoss-sprinten.no


Ubrukt ammunisjon
Ubrukt ammunisjon vil trekkes inn før våpen leveres 
tilbake til eiere fra standplass
 

Tidtaking 
Tidtakerbrikker fra EMIT, og utøvere benytter egne 
brikker.  Det vil være mulig å gjennomføre egentest av 
brikker før start. De som ikke er registrert med egne 
brikker ved påmeldingsfristens utløp, må leie brikke på 
rennkontoret for kr. 50 pr. dag.  Den som eventuelt  
mangler brikke ved start, kan leie brikke der for kr. 200.

Resultatlister 
Uoffisielle resultatlister med protestfrist vil bli slått opp 
på tavle i målområdet fortløpende. Offisielle resultat-
lister blir slått opp på resultattavla i målområdet, og på 
nettsidene kort tid etter rennslutt.

Premiering 
Alle utøvere vil få sin premie ved innlevering av start-
nummer i målområdet. Det vil være ekstra premiering 
til de beste i hver klasse, samt gavepremier.  

I tillegg har vi følgende premiering: 
• Bendit Kvalfossprintens vandrepremie går til den  
 utøver som har best sammenlagt plass-siffer i de  
 to rennene i hver klasse. Er det likt plass-siffer, vil  
 utøveren med beste enkeltplassering vinne, er det  
 fortsatt likt, vil utøveren med best sammenlagt tid  
 vinne.

• K.G.Larsens skytepokal går til den utøver som har  
 best sammenlagt skyteresultat av samtlige utøvere.   
 Ved likt antall treff går jenter før gutter og yngre  
 løpere før eldre.

Statkraft Young Star
Bendit Kvalfossprinten gjelder som kvalifisering til  
Statkraft Young Star for regionene Nord, Sør, Øst og 
Vest. Se kriteriene her. 

Spørsmål om rennet 
Rennleder Annie Nymoen, mobil 95 84 54 44 og  
e-post annymoen@hotmail.com
Ass rennleder Kjell-Ove Skare, mobil 94 05 94 36 og  
e-post kjell-ove@live.com

TD
Hans-Peter Olsen 
Mobil: 91 59 63 38 
E-post: hans.olsen@bouvet.no 
 
Asløv Jørgensen
Mobil: 91 57 77 69   
E-post: aslojo@online.no

Husk idrettsfruktordningen! 

60 % rabatt 
til alle idrettslag som kjøper frukt og grønt  

i dagligvarebutikken.

 www.bama.no/idrettsfrukt

http://www.skiskyting.no/no/arrangement/nasjonale_arrangementer/statkraft_young_star/statkraft_young_star_2015-2016/kvalifiseringsrenn/
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