
 

 
 
 SARPSBORG Østfold rygge 
Skytterlag skyttersamlag skytterlag 
 

Til skytterlag og samlag  

i Viken II landsdelskrets      Sarpsborg, april 2012 

INNBYDELSE TIL LANDSDELSKRETSSTEVNE VIKEN II 2012 

Skytterlagene Sarpsborg og Rygge innbyr herved til Landsdelskretsstevne i baneskyting 
torsdag 14. juni til søndag 17. juni 2012 på Sarpsborgs skytterlags bane, Bjørnland. 

Fremmøte: 

Bjørnlandbanen ligger i Sarpsborg kommune, på adressen Ødegårdveien 2. Banen er skiltet 
fra RV 118. 

GPS koordinatene til banen er: N 59 20’ 42,4’’ Ø 11 04’ 57,6’’ (Klikk link for kart) 
http://kart.finn.no/?lng=11.08267&lat=59.34511&zoom=17&mapType=finnvector&markers=11.08267,5
9.34511,r,%C3%98DEG%C3%85RDVEIEN+2  

Påmelding/innskudd: 

Påmeldingen vil foregå på http://www.pamelding.net 

Påmeldingen åpner onsdag 20. mai kl 18.00, og vil være åpen til lørdag 2. juni kl 24.00. 

Ved spørsmål ta kontakt på tlf 412 97 885 stevnedagen tlf. 957 72 199 

Innskuddet er kr 250,- for senior og veteran (160,- premie og 90,- arrangør) og kr 200,- for 
rekrutteringsklassene (120,- premie og 80,- arrangør). 

Skytterlagene vil få en mail fra Sarpsborg/Rygge mandag 4. juni med oversikt over 
hvilke skyttere som har meldt seg på, og hvilket beløp som skal betales inn. 
Arrangementsavgiften (sen/vet 90,- og rek/j 80,-) betales samlet for alle lagets deltagere ved 
påmelding, og premieinnskuddet betales ved fremmøte. Arrangementsavgiften må være 
registrert innbetalt på konto 6129.05.71838 merket Viken II, innen mandag 11. juni for at 
påmeldingen skal være gyldig. Innbetalt arrangementsavgift refunderes ikke. 

Skytetidene vil bli lagt ut på vår hjemmeside http://www.dfs.no/rygge/ og 
http://www.dfs.no/sarpsborg/ samt http://www.dfs.no/ostfold/ så raskt som mulig eter 
påmeldingsfristens utløp. Skyting utenom tildelt skytetid tillates ikke.  

På stevnedagen må skytterne være registrert i påmeldingen før opprop til våpenkontroll som 
er 30 minutter før oppsatt skyttertid. 
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Program 

Innledende 25-skudd for alle klasser på torsdag 14. juni til og med lørdag 16. juni. Lagskyting 
kl 3-5, samlagsskyting alle klasser og alle individuelle finaler søndag 17. juni, se vedlagte 
program for finaledagen. 

NB! Kun skyttere vil ha adgang til standplass under skyting. 

Premiering 

Landsdelskretsens sølvbeger til 1/3 på 25-skudden i alle klasser. Det vil også bli utdelt 
gavepremier på 15- og 10-skudden i de ulike klasser, og samlagene/skytterlagene oppfordres 
til å støtte opp med gavepremier. Ved pengebidrag for kjøp av gavepremier, vennligst benytt 
6129.05.71838 - helst innen 5. juni. 

Lagskyting: 

Senior 300 m: gjennomføres etter samme regler som på Landsskytterstevnet, der de 3 beste 
skytterne fra de 18 beste skytterlagene etter innledende skyting skal skyte en vanlig 10-skudd. 

Samlagsskyting: 

Senior 300 m: Hvert samlag kan stille med to lag á 4 skyttere, begge lag teller på lik linje.  

Ungdom 100 m: Hvert samlag kan stille med to lag á 4 skyttere, begge lag teller på lik linje. 
Hvert lag skal bestå av to skytterne i klasse R eller ER og to juniorer. Juniorene skyter sist. 

Veteran 100 m: Hvert samlag kan stille med et lag á 4 skyttere, hvorav to skal være fra 
V65/V73 og to fra V55. V55 skyter sist. 

Påmelding fra samlagene med navn på skytterne må være sekretariatet på skytebanen i hende 
senest lørdag 18. juni kl 16.00.  

Servering 

Det vil være kiosksalg og salg av mat alle dager under stevnet.  
Kontakt 

Jan Erik Skaar (Stevneleder) tlf. 412 97 885 

Sten Morgan Stang (Skytterlagsleder) tlf. 920 88 508 

Oddvar Andersen (premiekomite) tlf. 971 90 074 

Stevnedagen (Påmelding) tlf. 957 72 199 

Alle resultater, premielister osv vil bli lagt ut på hjemmesiden vår:  

Velkommen til Viken II på Bjørnlandbanen! 

 


