
 
 
Innbydelse Viken II 15M 2008 
 
Oslo Østre skytterlag har gleden av å innby til det første uoffisielle Landsdelskrets-
stevnet på 15M for Viken II, torsdag 13. - søndag 16. november 2008. 
 
Frammøte : Oslo Østres skyteanlegg på Årvoll i Oslo. Merket avkjøring fra Riksvei 4 
(Trondheimsveien) ved avkjøringen til Bjerke Travbane. Det skytes på 15 skiver med 
Megalink elektronikk. 
 
Påmelding : Bindende lagvis påmelding sendes skriftlig på e-post til oslo-
ostre@skytterlag.no eller via ordinær post til Oslo Østre Skytterlag, Postboks 62 
Årvoll, 0515 Oslo. Påmeldingen må være arrangøren i hende senest 30. oktober 
2008. Skyttere fra Solør og Østfold vil bli prioritert lørdag og søndag. Lagpåmeldinger 
med navn (både samlag og skytterlag) må være levert personlig eller pr mail eller pr 
post på Østre innen torsdag 13.november 2008 kl 1700. 
 
Arrangementavgiften  må være innbetalt på konto nr: 1503.06.88276 innen 30. 
oktober 2008 for at påmeldingen skal bli registrert. Innbetalt arrangementavgift 
refunderes ikke. 
 
Program : 25-skudd for alle klasser. Tildelte skytetider vil bli sendt det enkelte 
skytterlag på oppgitt e-post og pr brev. Oppmøte og påmelding senest 30 minutter før 
tildelt oppropstid . Skyting utenom tildelt skytetid tillates ikke. 
 
Innskudd : Kr 140,- for senior og veteran (70,- premieinnskudd og 70,- arr.avg.), kr 
100,- for rekrutteringsklassene J/ER/R (50,- premieinnskudd og 50,- arr.avg.). 
Arrangementsavgift betales ved påmelding og premieinnskudd betales ved 
fremmøte. Innskudd samlagskytinger er kr 100,- pr påmeldt lag, mens innskudd for 
lagskytinger er kr 60,- pr lag. 
 
3 medaljer i klassene 3-5, V55, V65, V73, J, ER og R, samt klassemedalje til vinner i 
klassene 1, 2, 3 og 4. Det vil bli delt ut gavepremier og pengepremier på 25-skudden 
i de ulike klasser, samt gavepremie til vinnerne i de 3 lagskytingene. Vi oppfordrer 
både samlagene og skytterlagene til å støtte opp med gavepremier. Ved 
pengebidrag for arrangørens innkjøp av gavepremier, vennligst benytt kontonummer: 
1503.06.88276, helst innen 30.oktober. Merk innbetalingen med ”Gavepremie Viken 
II”, adresse: Oslo Østre skytterlag, Postboks 62 Årvoll, 0515 Oslo. 
 
Samlagskytinger  (påmelding sekretariatet innen torsdag 13.november kl 1700):  
Senior: Hvert samlag kan stille med inntil 2 lag med 4 forhåndspåmeldte skyttere, alle 
lag teller på lik linje. 
Veteran: Hvert samlag kan stille med inntil 1 lag med fire forhåndspåmeldte skyttere, 
hvorav to skal være V65/V73 og to fra V55. 
Ungdom: Hvert samlag kan stille med inntil 2 lag med 4 forhåndspåmeldte rekrutt- og 
juniorskyttere. Minst to skal være juniorer. Alle lag teller på lik linje. 
 



Lagskytinger  (påmelding sekretariatet innen torsdag 13.november kl 1700):  
Senior (klasse 2-5): Hvert skytterlag kan stille med så mange lag de ønsker med 3 
forhåndspåmeldte skyttere. 
Veteran (V55-73): Hvert skytterlag kan stille med så mange lag de ønsker med 3 
forhåndspåmeldte skyttere, hvorav minst en skal være V55. 
Ungdom (R/J): Hvert skytterlag kan stille med så mange lag de ønsker med 3 
forhånds-påmeldte rekrutt- og juniorskyttere. Minst en skal være junior. 
 
Servering : Salg av hamburgere, baguetter og vanlig stevnekiosk. 
 
Kontakt : Eirik Ahdell, tlf. 91 16 40 15, e-post, eirikahdell@hotmail.com (stevneleder). 
Håvard Larsen, tlf. 93 08 10 13, e-post, havard.larsen@broadpark.no 
 
Oslo Østre skytterlag, e-post: oslo-ostre@skytterlag.no, hj-side: 
http://www.dfs.no/oslo-ostre/ 
 
Velkommen til Viken II 15M på Årvoll!  


