
    

Drangedal IL skiskyting inviterer til 4 runde Sommercup 

TVSSK på Gautefall Biathlon i Drangedal Kommune. 

Mer informasjon på www.dil.no 

Arena: Gautefall Biathlon 

Dato: Søndag 27. august 2017  

Innskyting:  10:00 

Første start: 12:00 

Rennkontor (kafeteria): I tilknytning til skistadion  

Garderobe/dusj: Drangedal IL klubbhus (25 km i fra Gautefall) 
 

Hva Info 

Rennleder: Jan Gunnar Thors tlf.928 69 129 

Standplass-sjef Arne Herfoss 

TD:  

Påmelding www.eqtiming.no 

Startkontingent: Alle som har fylt 13 år må ha gyldig lisens. Engangslisens kan kjøpes for 
kr 70 for 13 – 25 år og kr 130 for 26 år og eldre på rennkontoret ved 

start. Satser for kontingent er opplyst ved påmelding, 11-16: kr. 120,-
, Junior: 140,-, Senior: 170,- 

Innskyting  Klubbvis. Alle løperne må ha gjennomgått sikkerhetskurs. 

Premiering: Deltakerpremie til alle 

Rulleski: Alle utøverne går på egne rulleski med 2er-hjul. 
Personellet på start godkjenner hjula. Vi har noen låneski tilgjengelig.  

Trening/oppvarming: Det vil være åpent for trening i løypene under innskytinga. Etter 
innskyting er løypene stengt og trening/oppvarming skal gjøre i 
anviste løyper.  

Startnummer: Hentes lagvis på rennkontoret 

Parkering: Anviste plasser av parkeringsvakter, kr 50,- i avgift. 

http://dil.no/
http://gautefallbiathlon.no/


 

Klasse Løypelengde 
G/J Nybegynner 10 år Rulleski eller på beina innenfor stadionområde. 0,3 km +0,5 km + 

0,5 km= 1,3 km + strafferunder 

G/J 11 Rulleski, innenfor stadionområde uten utforkjøringer. 0,7 km 
+0,5km +0,5 km= 1,7 km + strafferunder 

G/J 12-13 1,5km + 1,5km + 1,3 km= 4,3 km + strafferunder 

G/J14, J15 og J16 1,5km + 1,8km + 1,6km = 4,9 km + strafferunder 

K17-19, G15-16 1,8km + 2,1km + 1,9km = 5,8 km + strafferunder 

M 17-19, K20-21, K 
senior  

2,5km + 2,8km + 2,7km = 7,8 km + strafferunder 

M 20-21 og M senior 3,0km + 3,3km +3,1km = 9,4 km + strafferunder 

 

Resultater Sommercup TVSSK: 

http://skiskyting.no/filestore/Kretsdokumenter/Dokumenter_Telemark_og_Vestfold/Res

ultater_2017-2018/SommercuprulleskiskytingTVSSK2017.pdf 

 

Løyper:  

 G/J 11 år blir kun kort løype innenfor stadionområde, men med små blinker blir det 

helt sikkert lenger å gå en 1,7 km.  

 G/J 12/13/14 går noe lengre til å være sprint, da dette gir en tryggere løype. 

 Løypekart for alle klasser vil være slått opp ved rennkontor og ute ved start. 

 Gautefall Biathlon har et stort løypenett slik at det er ekstra viktig at alle utøvere 

gjør seg kjent med hvor de skal gå.  

 

http://skiskyting.no/filestore/Kretsdokumenter/Dokumenter_Telemark_og_Vestfold/Resultater_2017-2018/SommercuprulleskiskytingTVSSK2017.pdf
http://skiskyting.no/filestore/Kretsdokumenter/Dokumenter_Telemark_og_Vestfold/Resultater_2017-2018/SommercuprulleskiskytingTVSSK2017.pdf

