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Til skytterlag og samlag
i Viken II landsdelskrets

Sarpsborg, juni 2021

INNBYDELSE TIL LANDSDELSKRETSSTEVNE VIKEN II 2021
Skytterlagene Sarpsborg og Rygge innbyr til Landsdelskretsstevne i baneskyting
onsdag 4. august til søndag 8. august 2021 på Sarpsborgs skytterlags bane, Bjørnland.
Fremmøte:
Bjørnlandbanen ligger på adressen Ødegårdveien 2. 1708 Sarpsborg. Banen er skiltet fra RV
118.
GPS koordinatene til banen er: N 59 20’ 42,4’’ Ø 11 04’ 57,6’’

https://dfsgrasrot.no/sarpsborg-skytterlag/sections/13338/articles

(Klikk link for kart)

Påmelding/innskudd:
Påmeldingen vil foregå på http://www.dfs.no/ak
Påmeldingen åpner 5. juli og vil være åpen til mandag 2. august kl. 24.00.
Ved spørsmål ta kontakt med en av kontaktpersonene.
Innskuddet er kr 250,- for senior og veteran (160,- premie og 90,- arrangør) og kr 200,- for
rekrutteringsklassene (120,- premie og 80,- arrangør).
Hele innskuddet (sen/vet 250,- og rek/j 200,-) betales ved fremmøte.
Skytetidene vil være de som ligger i påmeldingen på DFS portalen.
Det er tillatt å skyte på ledig plass. Det er tillatt å flytte til en tidligere
skytetid enn den som er oppsatt dersom det finnes ledig plass.
Det vil bli reservert plasser i de tre første lagene på søndag til hoved skyting for skyttere fra
Solør/Akershus skyttersamlag som har lengst reisevei, og som skal skyte samlagsskyting. Dette
gjelder både for 100 og 300 meter. Samlaget må sende lister med lag, navn og ID nr. Listen må
være oss i hende innen 26. juli. Listene sendes til sarpsborg@skytterlag.no Skyttere med
lengst vei vil bli prioritert først. Etter 26. juli vil restplassene for disse lag bli åpnet for
vanlig påmelding.
På stevnedagen må skytterne være registrert i påmeldingen før opprop som er 30 minutter
før oppsatt skytetid. På grunn av Corona situasjonen vil det bare bli tatt stikkprøver som
våpenkontroll.

Program
Vi skyter innledende 25-skudd for alle klasser på onsdag 4. torsdag 5. og lørdag 7. august.
NB! Se reservasjon av lag for samlagsskyttere som ønsker å skyte innledende på søndag.
Samlagsskyting alle klasser, alle individuelle finaler avvikles søndag 8. august. Se vedlagte
program for innledende og finaledagen.
NB! Tidsangivelse for samlagsskyting og finaler er: Oppstart kl. 10:15 på søndag,
deretter skytes det fortløpende. Etterfølgende tider for samlagsskyting og finaler er Ca.
tider og kan fravikes. Møt opp i god tid. Følg med på våre hjemmesider!
NB! Kun skyttere vil ha adgang til standplass under skyting. På 100 meter vil det ifølge
retningslinjer for Viken II være mulighet for foresatte til Rekrutt skyttere å være på standplass
under den første serie av prøveskudd. Deretter må de forlate standplass.
Premiering
Landsdelskretsens sølvbeger til 1/3 på 25-skudden i ungdomsklassene. 1/3 Pengepremie på 10
og 15 skudd til senior klasser.
GAVEPREMIER:
Det vil i tillegg bli utdelt gavepremier som vi får inn fra lagene/Samlagene. Gavepremier
fordeles på 15- og 10-skudden i de ulike klasser. Samlagene/skytterlagene oppfordres til å
støtte opp med gavepremier. Ved pengebidrag for kjøp av gavepremier, vennligst benytt –
1503.52.95906 merket «gavepremie Viken II innen 25. juli.
Samlagsskyting:
Senior 300 m: Samlagene kan stille med to lag á 4 skyttere, begge lag teller på lik linje.
Ungdom 100 m: Samlagene 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: Samlagene kan stille med to lag á 4 skyttere, hvorav to skal være fra
V65/V73 og to fra V55. V55 skyter sist.
Påmelding fra samlagene med navn og nr. på skytterne må være sekretariatet på skytebanen i
hende senest lørdag 7. august kl. 15:00.
Servering
Det vil være kiosksalg og salg av mat alle dager under stevnet.
Kontakt
Kåre Oskar Larsen – Stevneleder
Oddvar Andersen – ass. Stevneleder/Viken II
Tor Arne Solbakken – Samlaget

tlf. 906 97 883
tlf. 971 90 074
tlf. 909 63 022

Stevnedagene (Påmelding)

tlf. 69 14 88 18

Det vil være live visning og løpende oppdatering av resultater.
Alle resultater, premielister osv. vil bli lagt ut på hjemmesiden til Viken II/skytterlagene:
https://www.dfs.no/rygge
og https://dfsgrasrot.no/sarpsborg-skytterlag
Velkommen til Viken II 2021 på Bjørnlandbanen!

