Värmlandsskytteförbund inbjuder till Nordiska Mästerskapen 2007 i
bana- fält- och sekundfältskjutning.
Arvika Skg arrangerar detta i Arvika.
? Invigning kommer att ske torsdagen den 30/8 på Arvika torg kl. 17.30. Norma håller öppet
hus under torsdagen mellan 12.00 – 15.00. 300 meters banan i Arvika är tillgänglig mellan
12.00 – 16.00 under torsdagen. Mat finns tillgängligt på banan i Arvika ifrån 11.00-17.00 på
torsdagen.
? Banskjutningen genomförs fredagen den 31/8 på 20 stycken elektroniska banor av märket
Kongsberg. Vi använder oss av 300 meters banan.
? Fältskjutningen skjuts på lördagen den 1/9 som en bilfältskjutning. Skyttarna kommer att
köras ifrån skjutbanan i sexmanna patruller. Tävlingen skjuts på sju skjutstationer varav tre är
dubbelmål. Inskjutningsmål kommer att vara på 300 m banan före varje patrull åker ut.
? När sista fältskjutningspatrullen kommit tillbaka till skjutbanan startar sekundfältskjutningen. Sekundfältskjutningen kommer att skjutas vid skjutbanan på samma utrustning
som användes vid Nordiska Mästerskapen 2006.
Logi: Skyttar och ledare bor i centrala Arvika på Hotel & Spa Oscar Statt. Tre stycken
frukostar och middagar ingår i logi. Middagen som serveras på lördagen är i samband med
prisutdelningen. Servering av lunch sker under skyttedagarna ute på skjutbanan. Arrangören
står för både boende och mat.
Fråga: Fältskjutningen genomförs som en bilfältskjutning därför vill vi fråga hur många
minibussar som varje land tänkt använda för transport till tävlingen. Vi undrar då hur många
av dessa som arrangören har möjlighet att använda under fältskyttetävlingen. Arrangören har
chaufförer som då också är patrulledare i den patrullen som körs ut. Bra om ni kan ange
antalet minibussar i samband med anmälan.
Övriga upplysningar: Vi kommer att skjuta banskjutningen med 15 skyttar i varje lag för
seniorer och alla juniorer i första laget. Tacksamma om ni anger startordningen så att vi har
fem skyttar ifrån varje land i varje lag på banskjutningen. Detta går bra att fylla i
anmälningsblanketten som medföljer.
Anmälan sändes senast den 1/8-2007 till: lars.magnusson@ebox.tninet.se eller
Kenneth Persson
Bruksgatan 39
671 60 ARVIKA
Sverige
Mobil: +4670-640 46 06

Här under följer en anmälningsblankett där ni fyller i namn och senior eller ungdom. Ni har
också rutor där ni kan ange startordningen om skytten ska skjuta i patrull 1 eller 2 och så
vidare. Det samma gäller för vilket lag skytten ska skjuta i på banan.
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Kartor och beskrivningar

Den här bilden visar Arvika och den undre pilen visar vart torget i Arvika ligger. Nästa pil
visar vart hotellet är. Pilen högst upp visar riktningen till skjutbanan.
Hotel & Spa Oscar Statt
Torggatan 9
671 31 ARVIKA
+46570-197 50
www.oscarstatt.se

Bilden ovan visar vart Norma ligger i förhållande till Charlottenberg och Arvika. Observera
att det är riksväg 61 som det gäller att följa.
Norma Precision AB
670 40 ÅMOTFORS
+46571-315 00
http://www.norma.cc/

Denna bild visar hur skjutbana ligger i förhållande till Arvika. Genom att åka riksväg 61 mot
Charlottenberg så passerar man skjutbanan. Skjutbanan heter Paradisbanan här i Arvika.
För övriga frågor är det bara att använda mejl kontakten eller ringa till Kenneth Persson.
För att leta efter mera vägbeskrivningar går det bra att gå in på www.eniro.se och ange de
adresser vi angett.

VÄLKOMNA!

