
                                                                                                                
 

 

Nittedal,  01. mai 2016 

Til skytterlag og samlag i Viken II landsdelskrets 

INNBYDELSE TIL 

LANDSDELSKRETSSTEVNE BANESKYTING VIKEN II 2016 
 

Nittedal Skytterlag innbyr herved til Landsdelskretsstevne i baneskyting for VIKEN II-kretsen 

fra torsdag 9. juni til søndag 12. juni 2016 på Varpet Skytebane, Nittedal. 

 

Fremmøte: 

Skytebanen ligger med avkjøring fra Riksvei 4 ved fylkesgrensen til Oppland. Adressen til 

skytebanen er Hadelandsveien 2179. GPS koordinatene til banen er: 60.15210ºN og 

10.76728ºØ.  

 

Påmelding/innskudd: 

Stevnepåmelding vil være på www.dfs.no. Påmeldingen åpner 2. mai vil være åpen til tirsdag 

31. mai. Innskuddet er kr 250,- for seniorer og veteraner (160,- premie og 90,- arrangør) og 

kr 200,- for rekrutteringsklassene (120,- premie og 80,- arrangør).  

 

Skytterlagene vil få en e-post fra Nittedal Skytterlag rett i etterkant av tirsdag 31. mai med 

oversikt over hvilke skyttere som har meldt seg på, og hvilket beløp som skal betales inn. 

 

Arrangementsavgiften (sen/vet 90,- og rek/j 80,-) betales samlet for alle lagets deltagere 

innen 5. juni. Premieinnskuddet betales ved fremmøte. Arrangementsavgiften må være 

registrert innbetalt på konto 2030.19.35855 merket Viken II og skytterlagets navn, 

innen Søndag 5. juni for at påmeldingen skal være gyldig. Innbetalt arrangementsavgift 

refunderes ikke. 

 

Oppmøte stevnedagen 

På stevnedagen må skytterne være registrert i påmeldingen senest 30 minutter før tildelt 

skyttertid, og opprop 20 min før tildelt skyttertid. Det vil være anledning til å skyte på ledig 

plass. Viken II-styret har presisert at det ikke vil være anledning til å bytte plass etter at 

stevnet har startet. 

 

Program 

Innledende 25-skudd for alle klasser på torsdag 9. juni til og med lørdag 11. juni.  

 

Finaler og Samlagsskyting alle klasser søndag 12. juni. Eget program for finaledagen 

publiseres på lagets hjemmeside. 

 

Premiering 

Landsdelskretsens sølvbeger til 1/3 på 25-skudden i alle klasser. Det vil også bli utdelt 

gavepremier på 15- og 10-skudden i de ulike klasser, og samlagene/skytterlagene 

oppfordres til å støtte opp med gavepremier.  

http://www.dfs.no/


                                                                                                                
 

Ved pengebidrag for arrangørens innkjøp av gavepremier, vennligst benytt kontonr: 

2030.19.35855. Pengebeløp må være innbetalt innen 27. mai. 

Merk innbetalingen med ”Gavepremie Viken II” 

 

Samlagsskyting 

Påmelding fra samlagene med navn på skytterne må være sekretariatet på skytebanen i 

hende senest lørdag 11. juni kl 15.00. 

Senior 200 m:  

Hvert samlag kan stille med to lag á 4 skyttere, begge lag teller på lik linje. 

Ungdom 100 m: 

Hvert samlag kan stille med to lag á 4 skyttere, begge lag teller på lik linje. 

Hvert lag skal bestå av to skyttere i klasse R eller ER og to juniorer. Juniorene skyter sist. 

Veteran 100 m: 

Hvert samlag kan stille med et lag á 4 skyttere, hvorav to skal være fra V65/V73 og to fra 

V55. V55 skyter sist. 

 

Resultatservice 

Det vil bli løpende resultatservice under stevnet på Nittedal Skytterlag’s hjemmeside – se 

www.nskl.no. 

 

Servering 

Det vil være kiosksalg og salg av mat alle dager under stevnet. Lørdag og søndag vil det 

også være salg av grillmat. 

 

Kontakt 

e-post: nittedal@skytterlag.no 

Stevneleder: Per Olav Listou, 9151 2626 

Pressekontakt: Per Olav Listou, 9151 2626 

Kontakttelefon stevnedagene: 6707 8562 eller 9151 2626 

 

Velkommen til Viken II i NITTEDAL! 

http://www.nskl.no/
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