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Invitasjon til Nordisk Mesterskap 2022 
 

Det frivillige Skyttervesen (DFS) inviterer herved til Nordisk Mesterskap og Nordisk Ungdoms-
mesterskap i felt, felthurtig- og baneskyting 1. – 4. september 2022. Ifølge reglene inviteres 10 
seniorskyttere, 5 ungdomsskyttere og 3 ledere fra hver nasjon.  
 
Mesterskapet arrangeres av Follo skyttersamlag med Frogn og Drøbak skytterlag som hovedarrangør.  
Det forventes at nasjonene ankommer Oscarsborg for innkvartering torsdag 1. september på 
ettermiddagen.  
 
Mesterskapet avvikles i henhold til vedlagte tidsplan (Mindre endringer kan forekomme). 
Informasjon og endringer publiseres på nettsiden https://dfsgrasrot.no/nordisk-mesterskap-2022 og 
Facebook-gruppen «Nordisk Mesterskap 2022», https://www.facebook.com/groups/761667165235935. 
 
Innkvartering: 
Innkvartering for skyttere og ledere skjer på: 
Festningshotellet Oscarsborg 
Oscarsborg Festning, 1443 Drøbak - Oscarsborg Festning - Hotell med historisk betydning 
(festningshotellene.no) 
 
Hvert land tildeles 4 stk. tresengsrom og 3 stk. dobbeltrom til sine skyttere og ledere. Det enkelte 
land fordeler sine skyttere og ledere på rommene (egen liste vedlagt).  
 
Bane- og felthurtigskytingen avholdes på Frogn og Drøbak skytterlags anlegg, Fagerstrandveien 129, 
1444 Drøbak, (59,72654°N, 10,65243°Ø). Kjøretid fra skytebanen til parkeringen tilknyttet 
Oscarsborg er ca. 20 minutter. Se vedlagte kart. Fra parkeringen er det ca. 400 meters gange til 
Sundbrygga for ferge til Oscarsborg. Parkeringen er en betalt parkering, ca. kr. 125,- pr. døgn som 
dekkes av arrangøren.  
 
Feltskytingen har oppmøte på Brønnerud skole, Drøbakveien 63, 1433 Ås, (59,66402°N, 
10,75083°Ø). Kjøretid fra parkering tilknyttet Oscarsborg til Brønnerud skole er ca. 15 minutter. 
Ytterligere informasjon blir gitt på ledermøte 1. september. 

 
Åpning og bankett: 
Åpning av mesterskapet avholdes på Oscarsborg Festning torsdag 1. september kl. 19.00. Ytterligere 
informasjon blir gitt på ledermøte 1. september. Bankett avholdes på Oscarsborg Festning lørdag 3. 
september kl. 19.00. 
 
Om baneskytingen og treningsdag: 
Baneskytingen skjer på 200 m. Banen har Megalink elektroniske skiver, og det skytes på DFS 200m 
skive. Torsdag 1. september avholdes trening. Hver nasjon får fem skiver til rådighet.  
 
Fredag 2. september avholdes mesterskapene i liggende-, bane- og felthurtigskyting på anlegget.  

DGI Skydning  
Svenska Skyttesportforbundet 
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Om feltskyting: 
Feltskytingen avholdes lørdag 3. september. Skytterne inndeles i lag av 6 skyttere, 2 skyttere fra hver 
nasjon, totalt 8 lag. NUM-skytterne går ut i de siste tre lagene. Lagene blir kjørt ut til feltterrenget 
med minibusser. Det vil være et eget innskytingshold før selve feltrunden, med en Sirkel 30 cm-figur 
på 300 meter. Se eget vedlegg for utvalg av feltfigurer. 
 
Om felthurtigskytingen: 
Felthurtigskytingen avholdes fredag 2. september på anlegget til Frogn og Drøbak. Det skytes mot 
elektroniske fallfigurer fra Megalink (2 stk. småen og 1 stk. ¼ figur). Figurene er plassert i 
avstandsområdet fra ca. 160 m til ca. 200 m. Innledningsvis skyter to skyttere av gangen. Skytterne 
med de 16 beste tidene er kvalifisert for duellfinaler, som beskrevet i alternativ 1 i reglementet. 
 
Generell informasjon: 
Nordisk Mesterskap og Nordisk Ungdomsmesterskap vil kunne følges via følgende link:  
https://dfsgrasrot.no/nordisk-mesterskap-2022. Her blir det e oppdatering av resultater, program og 
korte bildereportasjer. Vi oppfordrer også til å bli medlem av Facebook-gruppen «Nordisk 
Mesterskap 2022». 
 
Det er ønskelig at skytternes utstyr og våpen lagres på anlegget fra torsdag til lørdag. Arrangøren 
sørger for løpende vakthold, også nattestid. Arrangøren sørger for å frakte alt utstyr til oppmøtested 
for feltskytingen lørdag morgen. Arrangøren oppbevarer utstyr og våpen etter felten, fra lørdag 
ettermiddag til søndag. Dette fraktes til parkeringsplass ved Oscarsborg søndag morgen/formiddag, 
etter avtale. 
 
Det henstilles om at skyttere og ledere samkjører i størst mulig grad, da det er begrenset mulighet 
for parkering i forbindelse med Oscarsborgsoppholdet. Det henstilles uansett om at skyttere og 
ledere samler seg i færrest mulig kjøretøy for transport fra skytebanen til Drøbak torsdag 
ettermiddag. Av naturlige årsaker må alle kjøretøy tas med fredag etter endt skyting.  

 
Påmelding: 
Tilsendte påmeldingsskjema og romfordelingsskjema returneres senest 12. august til 
jarle.tvinnereim@dfs.no. Vennligst opplys om spesielle behov, for eksempel allergier. 
 
For en best mulig speakertjeneste under mesterskapet, ber vi også om at de beste resultatene  
for egne skyttere sendes senest 22. august til jarle.tvinnereim@dfs.no. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jarle Tvinnereim      Jan Håkon Hensel /s. 
Generalsekretær      Leder hovedkomiteen Nordisk 2022 
Mobil: + 47 909 79 336     Mobil: 905 73 375 
E-post: jarle.tvinnereim@dfs.no    E-post: jhh@solebolig.no   
 
Vedlegg: 

• Tidsplan for NM 2022 

• Figurutvalg NM 2022 

• Påmeldingskjema 

• Skjema for ønsket romsammensetning 

• Kartutsnitt/veibeskrivelser – ankomst skytebaneanlegg, rute mellom skytebane og parkering  
til Oscarsborg, rute for gangvei til ferje. 

• Faste avgangstider for fergen til og fra Oscarsborg 

https://dfsgrasrot.no/nordisk-mesterskap-2022
mailto:jarle.tvinnereim@dfs.no
mailto:jt@dfs.no
mailto:jhh@solebolig.no

