
 

Nøtterø Skytterlag avd. NSF har gleden av å invitere til 

 NM 50m 18. og 19. september 
på Nøtterø Skytterlags baneanlegg 

 (Mølleveien 34, 3140 Nøtterøy GPS posisjon: N 59.11.990 E10.24.094) 

 

Klasser:  Alle offisielle klasser i henhold til reglement 

Finaler:   I henhold til reglement. 

Lagskyting:  3 mannslag i henhold til reglement. 

   Det er tillatt å stille flere lag i samme klasse.   

 

Startkontigent:  Individuelt kr: 350.- Ungdom kr: 250.- 

Lag kr: 350.- Det er bindende påmelding – påmelding blir ikke registrert før 

startkontingent er betalt. Kontonr: 2470 55  20360 

 

Utstyrskontroll: I henhold til reglement og retningslinjer fra Fagkomite Rifle. Retningslinjene 

vil bli tilgjengelig på vårt nettsted og blir distribuert i forbindelse med 

startlister før stevnet. Vær oppmerksom på utfylling av eget kontrollskjema. 

Finale-aktuelle skyttere må påregne grundigere kontroll enn andre skyttere. 

Det er tillatt med egen ligg-matte, men kan også lånes av arrangør. 

 

Premiering:  Medaljer og plaketter i henhold til reglement. Det blir 1/3 premiering.  

 

Påmelding:  Påmelding sendes på e-post til nm50meter@gmail.com 

Påmeldingsfrist og frist for innbetaling av kontingent er 25. august. 

Det vil være mulig å skyte på ledig plass mot ett gebyr på kr: 100.- 

 

Program: Detaljert oppsett vil bli publisert på vårt nettsted og sendt pr e-post ca 31. 

august. Foreløpig plan er at det skytes match lørdag og ligg søndag, at senior 

menn og damer starter om morgenen, junior menn og damer følger deretter 

og øvrige klasser mot slutten av hver dag. Finaler og premieutdeling avvikles 

fortløpende. SH-skyttere integreres. 

 

Overnatting: Furustrand Camping  33 35 70 00  

Borge Hotell   33 38 18 50 

Rica Havna Hotell 33 30 30 00 

Disse overnattigstedene gir prisavslag dersom det opplyses at man skal delta 

på NM i skyting. For øvrig er det en rekke overnattingssteder i Tønsberg. 

 

Følg med på vår nettside: http://www.dfs.no/nottero/ 

 



  

Velkommen til NM 50m på Nøtterøy i september! 

 

PÅMELDINGSSKJEMA 
  

 

                             

 

 

Startkontingent: Kr 350,- pr øvelse og lagskyting, ungdom kr 250,- pr øvelse og lagskyting. 
Startkontingenten betales til : Nøtterø Skytterlag avd. NSF, Nestvikvn 27, 3135 Torød 

Konto nr:   2470 55 20360   innen 25. august. 
 

NB! Husk å merke hvilket lag startkontingentene  er sendt fra i meldingsrubrikken ! 

Det er bindene påmelding ! Påmeldingene blir ikke registrert før startkontingenten er betalt! 

 
 

 

Lag/klubb:    Kontaktperson:        

Adresse:    Poststed:         

E-post:   
  
          

Mobil:    Telefon:         

  Navn Klasse Match Liggende Beløp 

             

            

            

            

            

             

           

            

            

            

  Lagskyting iflg. klasser         

            

            

            

             

Startkontigent     Gavepremier:   

  
 
  

  

Totalbeløp: 

  

Skjemaet 

sendes    nm50meter@gmail.com   

    


