Det frivillige Skyttervesen
DGI Skydning
Svenska Skyttesportforbundet

Vår ref.:
406/2018
Dato:
1. juni 2018
Oppdatert: 11. juni 2018

Invitasjon til Nordisk mesterskap og Nordisk ungdomsmesterskap i bane-,
felt- og felthurtigskyting 2018 i Kongsberg, Norge.
Det frivillige Skyttervesen har gleden av å invitere til Nordisk mesterskap (NM) og Nordisk
ungdomsmesterskap (NUM) i bane-, felt- og felthurtigskyting 2018.
Til konkurransen innbys 15 seniorskyttere, 5 ungdomsskyttere og 5 ledere fra hver nasjon.
Mesterskapet arrangeres av Numedal skyttersamlag i Kongsberg, i perioden 30. august – 2.
september. Forventet ankomst for nasjonenes lag torsdag 30. august innen kl 12.00 til Meheia
skytebane (59°38’19’’N 9°30’25’’E) på Hengsvatn. Skytetrening starter torsdag kl. 12.00.
Se tidsplan for mer informasjon.
Innkvartering
Innkvartering og frokost (morgenmat) blir på Heistadmoen Leir (59°35’49’’N, 9°39’50’’E). Kjør ca. 6
km på E134 fra Kongsberg i retning Notodden, ta av til Heistadmoen som ligger 10 km fra Kongsberg.
Det blir innkvartering i 6-mannsrom, med inntil 4 skyttere på hvert rom. Ledere innkvarters i enkeltrom.
NB! Våpen og ammunisjon kan oppbevares i låsbare skap på rommet. Ta med hengelås!
Skytebanen
Det er ca. 12 km fra Heistadmoen til Meheia skytebane som benyttes til baneskytingen. Kjøretid er
beregnet til ca. 15 minutter. Baneskytingen foregår på elektroniske skiver DFS 1 meter, skyteavstand
200 meter, skivetype Kongsberg Target Systems. Enkel servering på banen alle dager.
Feltskyting
Oppmøte er på Meheia skytebane også for feltskytingen lørdag 1. september. Pga. praktisk gjennomføring blir det 9 skyttere i hvert lag, 3 fra hver nasjon. NUM skytterne skyter i de 2 siste lagene.
For NM blir det kjøring med egne private biler, med en fra hver nasjon i hver bil (evt. to fra hver
nasjon i større biler, koordineres etter påmelding). For NUM settes det opp egne biler.
Innskyting blir på 200 meter elektronikk. Skivene kalibreres nøyaktig på forhånd, med kontroll av jury.
Figurutvalget for feltskytingen er vedlagt med adresse til leverandør.
Felthurtigskytingen foregår på elektroniske fallfigurer, type Megalink (2 x Småen og 1/4), plassert i
avstandsområdet ca. 100 m til ca. 250 m. Semifinale og finale i felthurtigskyting for de 10/5 beste
skytterne etter alternativ 2 i regelverket.
Besøksadresse
Økernveien 121B
0579 Oslo

Postadresse
Økernveien 121
0579 Oslo

Telefon 23 17 21 00
E-post firmapost@dfs.no

Åpning og bankett
Åpningsseremoni torsdag 30. august kl. 18.00 på Meheia skytebane. Nærmere informasjon om dette
til lagledere. Banketten etter konkurransene lørdag blir i Heistadmoen Leir kl. 19.00.
Gjeldende sikkerhetsregler for bæring av våpen i Norge
Ved bæring av våpen utenfor standplass, når dette ikke er i futteral eller i koffert, skal
alltid munningen peke opp. Sluttstykket skal være i bakre posisjon eller tatt ut. Sluttstykkeadapter
i rødt materiale kan benyttes for å beskytte låskassen. Løse magasiner skal ikke
være i våpenet. Magasinadapter i rødt materiale kan benyttes. Det tillates å benytte
ekstra reimfeste foran på våpenet for feste av bærereim i våpen med reimfesteskinne.
Samling
Det legges opp til en felles samling for de tre landene onsdag 29. august, med oppmøte innen tirsdag
kveld. Mer informasjon om samling og kostnader med denne sendes ut senest 15. juni.
Påmelding
Vedlagte påmeldingsskjema skal benyttes ved påmelding. For skytterne angis startrekkefølge i de
forskjellige øvelsene. Husk å markere linksskyttere. Er det deltagere eller ledere med spesielle behov
pga. allergi eller annet, skal dette opplyses ved påmelding.
Heistadmoen Leir må ha fødselsdato og passnummer for de som skal overnatte i den militære leiren.
Vi ber om at egen navneliste med fødselsdato og passnummer til skyttere og ledere til NM og NUM
fylles ut, og sendes sammen med påmelding senest 15. august 2018 til jt@dfs.no.
I tillegg ønsker vi oversendt de beste resultatene for påmeldte skyttere senest 20. august til
jt@dfs.no. Dette til bruk for speakertjenesten under mesterskapet.
Nettside for Nordisk mesterskap: www.dfs.no/nordisk2018.
Her vil all informasjon, påmeldingslister, livevisning og resultat legges ut.

Vi ønsker alle en god sommer og hilser vel møtt til Nordisk mesterskap i Norge!
Med vennlig hilsen
Det frivillige Skyttervesen

Jarle Tvinnereim
Generalsekretær
Kopi:
•

Numedal skyttersamlag

Vedlegg:
• Tidsplan for Nordisk mesterskap 2018
• Figurutvalg NM 2018
• Påmeldingsskjema
• Skjema for informasjon om skyttere
med fødselsnummer og passnummer
• Nordisk regelverk, sist revidert 2017
• Skytterboka (norsk regelverk)

