
Hei,  
 
Litt informasjon om banesesongen 2017 som er i gang om en snau måned. 
 
Vårdugnad 
Årets dugnad er lagt til lørdag 22/4. Vi kommer tilbake med mer informasjon etterhvert, men det blir 
som vanlig arbeidsoppgaver til både store og små samt at det blir servert noe å bite i. 
Skivevedlikehold og voller er to viktige punkter, men rusken-aksjon, beising, våpenstell, husvask er 
andre stikkord.  
 
Trening 
Første utetrening blir torsdag 6/4, deretter påskeferie før vi er i gang igjen torsdag 20/4. 27/4 er det 
pokalskyting, hvor alle kan delta og det blir da bare som en trening med en premie til vinnerne (ingen 
påmeldingsavgift) 
 
Banestevner/pokalskytinger 
De første vårstevnene har startet sin påmelding og fordi dette er tradisjonelle stevner så fylles de 
raskt opp. 
 
20-22/4 (tors-lør) - Nes/Hovin, Skøimåsan - påmelding pågår (Husk at vi 22/4 også har vårdugnad på 
Varpet) 
27/4 (tors) - Vårpokalen på VArpet, 100 og 200m - påmelding ved oppmøte, skyting fra kl 18 
28-30/4 (fre-søn) - Nord Odal og Skogbygden - påmelding pågår 
3-7/5 (ons-søn) - Høland Bjørkelangen og Blaker - påmeldingsstart ikke opplyst ennå 
6-7/5 (lør-søn) - Frogn og Drøbak, Moss og Våler (frigjøringsstevnene) - påmelding fra 8/4 
 
Pinsestevnet på Varpet og i Rælingen går 31/5-3/6 (ons-lør) og her må det legges opp til dugnad og 
skyting hånd i hånd. Påmeldingen åpner 30/4. Vi planlegger å booke plasser på Varpet torsdag 1/6 
for våre yngste skyttere på 100m. 
 
Cup-skytinger 
Styret har besluttet å melde på følgende: 
- to lag til ungdommenes Romercikscup (4 skyttere pr lag, 3 teller) 
Ungdomsutvalget administrerer dette og setter opp lag og lagledere 
 
- ett lag til seniorenes Østlandscup (8 skyttere) 
- to lag til seniorense Romerikscup (4 skyttere pr lag) 
Gi gjerne en tilbakemelding til undertegnede om ønsket deltagelse, for om vi blir mange som ønsker 
å være med utvider vi bare antall lag (R-cup). 
 
NB! NSKL skal arrangere finalen i Romerikscupen på Varpet i begynnelsen av september.   
 
Romeriksblinken 
Pr i dag har det ikke kommet ut noe informasjon om den tradisjonsrike avisskytingen samlaget 
arrangerer i samarbeid med Romerikes Blad. Tradisjonelt har alle åpne banestevner i Akershus pluss 
noen nærliggende stevner vært tellende i denne skytingen. Man melder seg ikke på, men bare deltar 
på de stevnene som teller og så blir poengsummene regnet inn i "Barometeret" som publiseres med 
jevne mellomrom utover i sesongen (slik har det blitt gjort tidligere). 
Det viktige her er da å sørge for at man får meldt seg på de stevnene som teller (i tillegg å skyte så 
godt man kan så klart). 
 
 



Landsskytterstevnet 2017 
Årets Landsskytterstevne går på Vestlandet med Førde som arrangørsted i perioden 27/7-4/8. De 
ulike klasser skyter felt og bane på forskjellige dager gjennom uken og de siste dagene er forbeholdt 
finaler og lagskytinger.   
 
Se link til arrangørens hjemmeside her: http://ls2017.no/ 
 
Vi håper både gamle og unge vil være med her, og nye debutanter er alltid hyggelig. Klasse NU 
(Aspiranter) kan ikke delta her.   
 
Påmelding skjer i perioden 27/4-15/6, via Arrangementskalenderen på www.dfs.no (Søk opp 
stevnetype "Landsskytterstevne"). Si fra om dere trenger hjelp.  
 
Skyttercamp - foreløpig har jeg ikke noe informasjon om påmelding av enheter mv. men det blir 
gangavstander til påmelding grovfelt og til buss-stopp for frakt til bane og finfelt. Jeg tipper det blir 
på flatene inn mot Førde sentrum ut mot elva, slik som for 10 år siden. Annen innkvartering ligger 
det informasjon om på hjemmesiden til arrangøren. 
 
***** 
Har dere spørsmål så svarer jeg så godt jeg kan, og om dere trenger hjelp til påmelding så er det bare 
å gi beskjed. Ungdomsutvalget forsøker så godt det lar seg gjøre å melde på i samlet tropp.  
 
Mvh 
Styret 
v/Per Einar 


