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VERDENSMESTERSKABER I BIATHLONORIENTERING 2018
Den 11. og 12. AUG skal vores Biathlon udvalg lave VM i Biathlonorientering i Finderup
Øvelsesterræn.
Til dette store stævne skal udvalget bruges 10 hjælpere til afvikling af skydning med mere,
derfor dette store OPRÅB om hjælp.
Mail til Lennart på mail bitihorn@live.dk hvis du vil være med til at hjælpe den 11. og 12. AUG 2018
Også gerne snak med Lennart på 40 57 66 21

Samtidig vil udvalget gerne inviterer til prøvestævne lørdag den 23. JUN for
ALLE DER HAR LYST, OGSÅ JER DER VIL HJÆLPE SENERE

Indbydelse til kombineret stævne i Biathlonorientering og
sommer biathlon i Karup Ådal.
Dato: lørdag d. 23. juni 2018
Tidspunkt: kl. 08.30
Sted: Feltskydebanen, Hessellundvej, Karup
Pris og Kr. 70,00 incl. Emit brik. Indbetales på konto 7644 2003687.
Tilmelding
Tilmeldingsblanket modtages senest d. 17/6 på mail til vsv@webspeed.dk
Tilmeldingsblanket kan hentes på www.biathlon.dk
Biathlonorientering, klassisk bestående af:
Punktorientering - orienteringsløb - (mellemdistance) - liggende skydning - løb - stående skydning.
Punktorientering a ca. 2 km med 3 punkter i banen og 3 udenfor, 3 O-løbsdistancer, kort a 4 km., mellem a
5 km. og lang a 6 km. Løbsområde er Karup ådal.
Sommerbiathlon bestående af:
løb - liggende skydning - løb - liggende skydning - løb - stående skydning - løb - stående skydning - løb.
2 løberuter på ca. 1000 & 1500 m.
Fælles for alle er at der er indskydning fra kl. 08.30 - 10.00. Derefter en kort velkomst og instruktion. Første
start kl. 10.30
Hvert forbi-skud belønnes med et tillæg på 2 min.
Deltagerne medbringer selv gevær og der skydes med cal. 22. ammunition.
Øvrigt: Stævnet er arrangeret af WM arrangørerne i Biathlonorientering og vil blive brugt til at teste
forskellige ting.
Der vil være en lille præmie til vinderne i de forskellige klasser.
Har I problem med våben og ammunition eller andre spørgsmål så kontakt:
Carsten Helligsø, tlf. 22 79 70 57 eller mail: mr.cykelstyr@fiberpost.dk
Varny Vestergaard på tlf. 21 42 66 60 eller mail: vsv@webspeed.dk
Instruktion og startlister udsendes i ugen op til løbet.
Ole Johnsen
ifk080851@hotmail.com
Fg. Sekretær 2990 4811

