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PROGRAM BLINK21 

TORSDAG Lysebotn Opp 
11.45  7,5 km staking kvinner og menn 
12.35  7,5 km skøyting kvinner senior og junior 
14.15  7,5 km skøyting menn senior og junior 
 
FREDAG Sandnes Sparebank Arena 
07.45-09.30 Langrenn lokale utøvere under 19 år 
09.00-09.30 Innskyting lokale utøvere under 19 år 
09.45-10.45 Skiskyting lokale utøvere under 19 år 
12.00-12.30 Skiskyting innskyting kvinner og menn junior 
12.45  Skiskyting 3,9/4,2 km prolog kvinner og menn junior 
13.30  Langrenn 8 km klassisk kvinner junior 
14.15  Langrenn 16 km klassisk menn junior 
15.30  Skiskyting 6,5 km supersprint kvinner junior 
16.00-16.30 Skiskyting 7 km supersprint menn junior 
17.30  Langrenn 2,6 km klassisk prolog kvinner senior 
17.45-18.15 Skiskyting innskyting kvinner og menn senior 
18.00  Langrenn 4,2 km klassisk prolog menn senior 
18.40  Skiskyting 3,9 km prolog kvinner senior 
19.10  Skiskyting 4,2 km prolog menn senior 
19:43  Langrenn 10 km klassisk jaktstart kvinner senior – 35 beste fra prolog 
20.13  Langrenn 14 km klassisk jaktstart menn senior – 35 beste fra prolog 
20.48  Skiskyting 6,5 km supersprint kvinner senior 
21.13  Skiskyting 7 km supersprint menn senior 
 
LØRDAG Sandnes Sparebank Arena 
07.45-09.40 Langrenn lokale utøvere under 19 år 
09.15-09.45 Innskyting lokale utøvere under 19 år 
10.00-11.15 Skiskyting lokale utøvere under 19 år 
12.20-12.50 Skiskyting innskyting kvinner og menn junior 
12.25  Langrenn fristil sprintprolog kvinner og menn junior  
13.05  Skiskyting kvalifisering 4,2 km menn junior 
13.35  Langrenn fristil sprint kvinner og menn junior 
14.35  Skiskyting 7 km fellesstart menn junior 
15.08  Skiskyting 6,5 km fellesstart kvinner junior 
17.00  Langrenn fristil sprintprolog menn senior 
17.15  Skiskyting skyteduell 
18.24  Langrenn fristil sprint kvartfinaler kvinner senior 
18.30  Skiskyting innskyting kvinner og menn senior 
18.44  Langrenn fristil sprint kvartfinaler menn senior 
19.09  Langrenn fristil sprint semifinaler kvinner senior 
19.19  Langrenn fristil sprint semifinaler menn senior 
19.30  Skiskyting 10 km fellesstart kvinner senior 
20.02  Langrenn fristil sprint finale kvinner senior 
20.08  Langrenn fristil sprint finale menn senior 
20.15  Skiskyting 11,5 km fellesstart menn senior 
 
SØNDAG Gjesdal 
13.00  Start langløp mix-stafett 
21.00  Mål langløp mix-stafett      
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