
 Innbyr herved til 

 

SAMLAGSMESTERSKAP I BANESKYTING 

 

19. – 22. august 2021 

 

 

Som følge av koronasituasjonen har vi i samråd med samlagsstyret justert litt på gjennomføringen av 

mesterskapet for å unngå at det samles mange mennesker på et sted. Det blir i år dessverre ikke 

avsluttende finaler på søndag. Ellers følger vi smittevernregler fra DFS, kommunen og FHI.  

 
Sted Skytingen foregår på Varpet skytebane, lengst nord i Nittedal, på grensen til Oppland. 

Merket avkjøring fra Rv. 4. GPS-koordinater til banen er 60.15210ºN og 10.76728ºØ 

 

Program: Standardprogram for alle klasser med fortløpende finale. Informasjon publiseres 

fortløpende på skytterlagets hjemmeside – www.nskl.no. Der vil det også bli ”live” 

visning av baneskytingene. 

 

Påmelding Via www.dfs.no i perioden 4 - 18. august 

 

Innskudd NU/NV 100,- (premie kr 50,-/arr.kr 50,-) 

 R/ER/J/EJ 150,- (premie kr 55,- / arr. kr 45,- / kr 50,- til dekning av 

medaljer og premier) 

 AG3, 1-5 og veteran 200,- (premie kr 75,- / arr. kr 75,- / kr 50,- til dekning av 

medaljer og premier) 
 Lagskyting 50,-    

Premiering Rekrutteringsklassene premieres med samlagets standardpremier på 25-skudden.  

100% premiering i klassene NU og R. 1/3 premiering i klassene ER, J, EJ og NV.  

Vanlig 1/3-premiering på 15- og 10-skudd i øvrige klasser.  

Gavepremier: Fysiske premier i den grad det kommer inn og ellers fordeles 

innbetalingene som pengebeløp i henhold til fastsatt fordelingsnøkkel. Det deles ikke 

ut standardpremie dersom skytteren får gavepremie. 

 

Lagskyting Kl. 3-5: Resultater plukkes ut i fra 10-skudden til forhåndspåmeldt 3-mannslag 

R/ER/J: Resultater plukkes ut i fra 25-skudden til forhåndspåmeldt 3-mannslag 

Servering: Kiosksalg alle dager. 

 

 

Kontakttelefoner:  Før stevnet:   67 07 85 62 (Telefonen er viderekoblet til en mobil) 

    Stevnedagen:   67 07 85 62 

 

Gavepremier mottas med takk. Fysiske premier leveres i påmeldingen. Eventuelle penger kan sendes til 

vår bankkonto, kontonummeret er: 1295 20 70043, merk innbetalingen “Gavepremie SM-2021”. 

 

Velkommen til Varpet 

 

Med vennlig hilsen 

Nittedal Skytterlag 

  NITTEDAL SKYTTERLAG    

 
 

http://www.nskl.no/

