
 

 

 

VELKOMMEN TIL    

NORGES CUP senior nr. 4 

NORGES CUP junior nr. 3 

NORGES CUP ungdom nr. 2 

Gautefall Biathlon, Drangedal, 24 - 26. januar 2020 

Arrangementet arrangeres ihht. til Norges Skiskytterforbunds konkurransereglement. 

PROGRAM 
 

Fredag 10:00 – 16:00  Offisiell Trening 
12:45 – 13:00  Papp bytte 
 16:30   Lagledermøte    Gautefall Skilodge 

Lørdag 08:30 – 09:45  Innskyting pulje 1 
   M Senior, M20-22, K19, K18, K17 
10:00   Start pulje 1, sprint 
12:00   Premieutdeling pulje 1  På stadion 
 
12:30 – 13:45  Innskyting pulje 2 
   K Senior, K20-22, M19, M18, M17 
14:00   Start pulje 2, sprint 
16:00   Premieutdeling pulje 2  På stadion 
 
 

Søndag 07:30 – 08:45  Innskyting pulje 1 
09:00   M Senior, jaktstart 
09:40   M20-22, jaktstart 
10:25   K19, jaktstart 
11:00    K18, jaktstart 
11:35   K17, jaktstart 
 
12:15 – 13:30  Innskyting pulje 2 
13:45   K Senior og K20-22, jaktstart 
14:30   M19, jaktstart 
15:10   M18, jaktstart 
15:50   M17, jaktstart 
 
Forløpende klassevis premieutdeling på stadion.  

 

*Med forbehold om endringer i programmet ut i fra antall påmeldte 

  



 

 

ANKOMST TIL ANLEGGET 
Gautefall Biathlon, Bjønndalsåsen 39, 3750 Drangedal 

https://kart.gulesider.no/m/CNFWS 

27 km i fra Drangedal Jernbanestasjon på Sørlandsbanen, følg skilt til Gautefall. 

15 km i fra Treungen i Nissedal Kommune, følg skilt til Gautefall.  

STARTKONTINGENT 
Startkontingent på individuelle renn konkurranser er:  
Kr. 220,- for senior pr konkurranse 
Kr. 200,- for junior og ungdom pr konkurranse 

PÅMELDING INDIVIDUELT 
Online påmelding via www.eqtiming.no.   
Frist for påmelding: Mandag 20.januar 2020 kl. 23:59 
Eventuell etteranmelding behandles av operativ rennjury som kan akseptere nye påmeldinger 
inntil start av arrangementets første lagledermøte. Operativ rennjury har full anledning til å 
plassere etteranmeldte utøvere hvor som helst i startfeltet, og de skal heller ikke ha noe prioritet 
for innskytingsskive. Etteranmeldingsgebyr på nasjonale renn er 7 x startkontingent. 

Ved spørsmål knyttet påmelding, ta kontakt med: 
Tidtakersjef: Jan Gunnar Thors,  e-post: jan.gunnar.thors@kebas.no tlf: 928 69 129  

LISENS 
Skiskytterklubbene er ansvarlige for at alle løperne har betalt lisens og gjennomgått 
sikkerhetsbestemmelsene. For de som ikke har betalt lisens kan man løse engangslisens 
på rennkontoret, kr. 70,- pr. konkurranse. Oversikt over hvem som har betalt lisens finner du på 
følgende link: 
http://skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_informasjon/oversikt_over_lisenser/  

TIDTAKERBRIKKE 
For sesongen 2019-20 skal utøveren ha kun én tidtakerbrikke og det er utøverens personlige 
brikke. Brikken skal ha brikkenummer 3731640 eller høyere nummer. Brikkene som har nummer 
under 3731640 må enten kjøpe ny brikke fra Emit i god tid før arrangement, eller man kan 
kjøpe/leie brikke på rennkontoret. Husk å oppdatere brikke ID på din profil i EQ Timing, se her 
for veiledning på hvordan man gjør det:  
http://skiskyting.no/no/nyheter/nyheter_2019/Tidtakerbrikker+sesongen+2019-
20.b7C_wRbY5s.ips 

STARTNUMMER 
Startnummer gis personlig til utøver etter godkjent avtrekkskontroll og sjekk av brikke ved 
adkomst til arena. Startkontingent for etteranmeldte skal være betalt før man får ta imot 
startnummer. Startnummer som ikke leveres tilbake må erstattes med kr 300,-. 

RENNKONTOR 
2 etg. på stadionbygget ved målområdet. 

Åpningstider: Fredag: 09:00 – 17:00 
    Lørdag: 07:00 – 18:00 
    Søndag: 07:00 – 18:00 
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OVERNATTING 
Overnattingskapasiteten i området er god.  

I umiddelbar nærhet til Gautefall Biathlon finner man Gautefall Lodge, og det er her Norges 
Skiskytterforbund sine folk vil ha sin base. Der foregår også lagledermøtene. 

Gautefall Skisenter inkludert Gautefall Lodge disponerer både hotellrom, leiligheter, hytter samt 
bobilparkering rett ved stadion. Ta kontakt på booking@gautefall.no.  

http://gautefall-skisenter.no/overnatting/  https://fjelltun-leirsted.no/ 

http://gautefall-sentralen.no/   http://www.gautefallhyttene.no/ 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/Drangedal-
kirkeligefellesrad/menigheter/gautefallfjellkirke/forside-gautefall/ 

https://www.finn.no/reise/feriehus-hytteutleie https://www.airbnb.no 

DUSJ 
Begrenset kapasitet i stadionbygget i 2 etg. ved rennkontoret.  

SERVERING 
Stort telt rett ovenfor målområde og rennkontoret. 

PARKERING 
Parkeringsavgift er kr. 50,- pr. dag. Offisiell treningsdag er det gratis parkering.  Hvis du kommer 
med buss/minibuss eller bobil, ta kontakt med arrangøren.  

SMØREBODER 
Ønsker du å bestille oppstillingsplass, ta kontakt med: 

Kai Roar Melås  E-Post: kair@vestmarfestivalen.no Tlf: 977 45 950 

Frist for å bestille smøreboder eller oppstillingsplass: 20.12.2019 

HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIER 
Nettside: www.ncgautefall.no/ 
Facebook: www.facebook.com/groups/1457115381106447/ Norges Cup Skiskyting Gautefall 2020 

TEKNISK DELEGERTE 
Wenche Engebretsen  Per Vinger 
E-Post: wenger@online.no  E-Post: per@vinger.net 
Tlf: 934 36 759   Tlf: 959 72 296 

RENNLEDER 
Bård Bråten  E-Post: baard.braaten@drangedal.kommune.no  Tlf: 916 76 959 

VELKOMMEN TIL SPENNENDE DAGER PÅ GAUTEFALL BIATHLON! 
 

Oppdatert: tirsdag 3. desember 19 kl. 20:45  
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