
                            
 

                                  

 

 

PM  
 

Landehof Trollskytte  
Biathlon Race 2023 

 
Skidskyttetävling supersprint för luftgevär på 

Trollhättan SOK:s arena 
 

lördag den 4 februari 2023 
 

Nybörjarklass, H/D10-11, H/D12-13, H/D14-15,  
H/D16-22, Senior-Veteran  

 
Elektroniskt lagledarmöte fredag 3 februari kl. 19:00  
Lagledarmötet är gemensamt fo ̈r ba ̊de lördagens och söndagens 
skidskyttetävlingar. Söndagens tävling är sprint och anordnas av 
Trollhättans SOK.  
 
För länk till Teamsmötet – se arrangemangets hemsida 
 
Länk till arrangemangets hemsida: 
https://www.oklandehof.se/skidskytte/arrangemang/landehof-trollskytte-biathlon-race-2023/  



                            
 

                                  

 

 
Landehof Trollskytte Biathlon Race 4 februari 2023 

 
 
12:00 Nummerlappar, uppvärmning och åkning på banan 
Hämtas från kl. 12:00 i Skidstugan. Återlämnas vid målgång. För ej 
återlämnad nummerlapp faktureras 500 kr. Vid strykningar v.g. återlämna 
motsvarande nummerlappar direkt. Uppvärmning och provåkning är tillåten 
på tävlingsbanan fram till 5 minuter innan första start, sedan är hela banan 
stängd för icke tävlande. Endast åkning i rätt åkriktning.  
 
12:30 – 13:45 inskjutning 
 
14:00 första start  
Alla starttider är preliminära och kan komma att justeras endera tidigare eller senare. Varje 
omgång startande är 10 deltagare, och kan omfatta tävlande i olika tävlingsklasser. 
 
Tävlingsklasser supersprint 
F/P nybörjare   röd 1300 m      L,L,L       50-m straffrunda, stöd, stor prick 
F/P 10–11   röd 1300 m:     L,L,L       50-m straffrunda, stöd 
F/P 12–13  blå 3600 m:     L,L,L,L     50-m straffrunda, stöd 
F/P 14–15  blå 3600 m:     L,L,L,L     50-m straffrunda, rem  
D/H 16–22:  grön 6000 m:   L,L,S,S  100-m straffrunda D/H 16–22,  
Sen/Vet:  grön 6000 m:   L,L,S,S  100-m straffrunda  
 
Arena: tävlingsbanor, straffrunda, start och mål 
Se kartbilder längst ner i detta PM.  
 
Tävlingsplats  
Skidbacksvägen 17, Trollhättan 
Kartlänk: https://goo.gl/maps/oZ1fVijo7i1dL5eW7  
 
Snön en värdefull resurs 
Passage endast på markerade platser. Mer om detta kommer vid 
lagledarmötet. 



                            
 

                                  

 

 
Tävlingsregler och vapen 
Svenska Skidskytteförbundets nationella tävlingsregler 2022–2023: 
https://www.skidskytte.se/var-verksamhet/tavling/regler  
Endast godkända skidskytteluftgevär. Magasinen skall vara placerade i 
vapnets magasinhållare innan start. Ingen vapenkontroll, men vi 
rekommenderar att alla deltagare kontrollerar och justerar sin avtryckarvikt 
så att den är 500 gram eller högre.   
 
Startlista och resultatlista 
Startlista presenteras på arrangemangets hemsida, där resultatlistan också 
presenteras efter tävlingarnas slut.  
 
Länk till startlistan i NytaTime 
https://ext.nytatime.se/race/?race=RoSRBrZTwbmS7BXPM&startlist=1  
Starttiderna kan komma att justeras under tävlingens gång, vilket i så fall 
speakern kommer at meddela. Då kommer även uppdaterade tider att 
presenteras via länken ovan.  
 
Liveresultat – länk till Biathlontiming 
Vi kommer att använda NytaTime för tidtagning och för liveresultat 
inklusive Biathlontiming för skjutresultat. Inga personliga chip kommer att 
användas under tävlingen.  
https://results.biathlontiming.se/?raceId=RoSRBrZTwbmS7BXPM 
 
Inskjutning – några råd 
• Var på plats i god tid och förbered utrustningen och deltagarna 
• Att förbereda: tillräckligt många fyllda magasin och pumpat vapen, 

vapnets inställningar etc. kikare på plats.  
• Tavelbyte vid behov. Skjutbanechefen anger när.  
• Obligatoriskt med skidor på för tävlande vid inskjutning 
• Endast tävlingsarrangörens funktionärer får gå utan skidor på skjutvallen 
• Ett bra tips är att organisera klubbens deltagare i par eller grupp om tre 

som växlar med varandra, och att skjuta in i samma ordning som i 
startlistan.  



                            
 

                                  

 

 
Tävlingsjury, protesttid 
Utses vid lagledarmöte (tävlingsledare + skjutbanechef + två personer). 
Protesttiden är fram till 15 minuter efter att resultatlistan publicerats för 
respektive klass. Speakern meddelar när det sker.  
 
Visitationskontroll och säkerhetskontroll vid målgång 
Direkt efter inskjutning vid bana 1 för tävlande i klasserna H/D 16–22 och 
senior/veteran. Kontakta skjutbanechefen. Tävlande i dessa klasser behåller 
vapnet på ryggen efter målgång till dess säkerhetskontroll gjorts.   
 
Prisutdelning 
Prisutdelning sker efter att tävlingarna är genomförda och resultatlistan 
fastställd. 
 
Parkering 
Vid Skidstugan finns begränsade möjligheter till parkering. Vid 
Torsbohallen och Torsbovallen finns bättre möjligheter till parkering. Det 
går bra att åka hela vägen fram till Skidstugan för att lasta i och ur.  
Se kartskiss längre ner i detta PM.  
 
Omklädning, toaletter och servering 
Omklädningsrum, toaletter och enklare servering finns i Skidstugan, se 
skyltning på plats. 
 
Tävlingsorganisation - huvudansvariga  
Tävlingsledare: Thomas Swahn, 0730–744676, thomas.g.swahn@gmail.com 
Bitr. tävlingsledare: Patrick Ehlers,  076-776 99 39, patrick.ehlers@gmx.net  
Skjutbanechef: Karin Hedsten, 0761–395076, karin.hedsten@gmail.com  
Chef tidtagning: Lars Larsson, 0701–80 71 85, lars.martin.larsson@gmail.com  
Tävlingsbanor och snö: TSOK 

 
Välkomna 



                            
 

                                  

 

 

Sponsorer 
 

 
 

Udéns sport (https://udenssport.se) 

 
Skidome (https://www.skidome.ski) 

 
Sportshopen (ttps://www.sportshopen.com/sv-se)  
 

 
Icebug (https://icebug.se) 
 

 
Skidskytteexperten (https://www.skidskytteexperten.se)  



                            
 

                                  

 

 
Karta över parkeringsmöjligheter 
 

 
 

Tävlingsbanor, start och mål samt vändpunkter.  



                            
 

                                  

 

Åkning sker på vänster sida i åkriktningen.  

 
 
Skjutbana och straffrunda 
Varje gång en deltagare kommer till skjutvallen så skall den skjuta + ev. åka. Efter 
sista skyttet och ev. straffrundor så är ”spurtvarvet” endast direkt fram till mål.  

 


