Velkommen til Norges største innendørsstevne!
Nordstrand skytterlag inviterer igjen til åpent storstevne på 15 meter i Ekeberghallen, Oslo.
Program: DFS program for 15 meter skyting i alle klasser. Finale for de 15 beste i klasse 3-5
med 10 enkeltskudd stående. Finalen arrangeres søndag ca kl 13.00.
Innskudd: ASP/R/ER/J kr 100,- (arr.avg. kr 50,-). Øvrige klasser kr 150,- (arr.avg. 75,-).
Egen finale for R/ER/J. De 5 beste fra hver klasse i en felles finale med 10 enkeltskudd
liggende der desimalene teller med i sluttsummen. Finalen skytes søndag ca. kl. 13.00.
Premiering 25 skudd: Gavepremier til 1/3 av deltakerne i alle klasser.
Medaljer: 3 med. i kl. 3-5, R, ER og J. Sølvmed. til vinnerne i kl. 1, 2, V55, V65 og V73.
Vandrepremier: Mesterskap, 25 skudd kl. 3-5, lagskytinger senior og R/ER/J.
Plakett til deltakerne på vinnerlagene
Vi tar imot forhåndpåmelding av grupper på minst ti skyttere som skal skyte samlet innen 2.
november på e-post: h.lillekve@gmail.com. Legg ved kvittering for innbetalt arr.avgift til
kontonr 1321.62.31575. Gjelder kun Oslo Open. .Kontakttelefon 92441654 eller 90747648.
Live-visning og kontinuerlig resultatoppdatering på www.nordstrandskytterlag.no

Vi satser på å ha minst like bra gavepremiebord som tidligere år!
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Nordstrand skytterlag inviterer til åpent miniatyrstevne på 50 meter på NIH (Norges
Idrettshøyskole) 2.-3. desember.
Program: DFS utendørsprogram 25 skudd (klasse + grunnlag) for alle klasser.
Innskudd: ASP/R/ER/J kr 60,- (arr.avg. 30,-). Øvrige klasser kr 120,- (arr.avg. 60,-).
Premiering: Pengepremier på 25-skudden til 1/3 i alle klasser.
Medaljer: 3 med. i kl. 3-5, R, ER og J. Sølvmed. til vinnerne i kl. 1, 2, V55, V65 og V73.
Kontakttelefon Kringsjåstevnet: 90636656

Påmelding fra 6. november til 27. november på www.skytestevne.no.
(skytter på skive 21 i Oslo Open er reserve på laget)
Mulighet for å skyte på ledige plasser.
Mer informasjon om begge stevnene på www.nordstrandskytterlag.no

Velkommen til Oslo og en topp skytehelg i desember!

