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Landsstevnet for Rekrutter 2017 

50 meter rifle.  
 

 

Til alle lag i Norges skytterforbund og Det Frivillige Skyttervesen 

 

Numedal Sportsskyttere inviterer til Landsstevnet for rekrutter  

 
 

• Dato: Lørdag 26. august  

• Sted: Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland  

• Program: 50 meter 30 skudd liggende for R-åpen, R12, R13, R14, R15-16 og Sh 

• 3x10 i felles ungdomsklasse (10 kne, 10 ligg, 10 stå) 

• Klasser: R-åpen, R12, R13, R14, R15-16 og Sh 

• Lagskytinger i alle klasser (3 skyttere pr. lag). Man kan stille med yngre skyttere i 

eldre klasse om man ikke har nok skyttere i en klasse.  

 

 

SH- og Linksskyttere må oppgi dette ved påmelding.           

I klasse R15-16 må alle skyte med reim uten støtte (SH2 unntatt) 

 

I øvrige klasser kan man velge om man vil skyte med reim eller støtte.. Oppgi ved påmelding 

om det brukes støtte. Arrangørene holder (NSF) godkjente støtter.  Skytejakke og hanske er 

tillatt i alle klasser og det er tillatt å bruke Sauer cal. 0,22 og skiskyttergevær   

 

Foreløpig tidsplan for landsstevnet vil være som følger:  

 

30 skudd liggende: Lag kl: 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Skyteprogrammet på liggende er 15 min prøveskudd + 30 skudd tellende på 35 minutter. 

 

Super finale Kl. 16:15 Starter Superfinale med alle klassevinnerne 

 

Felles premieutdeling: 17.15 

 

¼ match 1 felles klasse 10 kne+10 liggende+ 10 stående Kl 18:00 start 9.lag 15 min prøve + 

45 min konkurranse (oppmøte st.pl kl 18.45)  

 

NB: endelig tidsplan og skytetider kommer 15. august! Endringer kan skje.  
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Venteaktiviteter: 
Det vil bli litt tid å vente på fellespremieutdeling og superfinale. 

Siden 50m banen ligger på en friluftspark vil vi ha litt leker og ballspill: 

- Sandvolleyball, fotball, luftpistolskyting o.l 

 

Bespising: 
Fra 14.30 – 16.00 vil det bli servert Tacobuffet.. Spis så mye pizza og salat du orker, inkludert 

en brus for Kr. 80,- for barn, Kr 120,- for voksne. Dette vil bli servert på banen/klubbhuset. Vi 

ønsker bindende påmelding til dette, samtidig som påmelding til skyting. 

Ellers vil det være enkelt kiosk med kaffe, brus, vaffel og kake.  

 

Overnatting: 
Lampeland Hotell ligger kun 500 meter fra skytterbanen og kan tilby sportspriser til skyttere  

- Pris pr person, overnatting i dobbeltrom inkl. frokost, pr natt kr 495,- 

- Pris pr person, overnatting i enkeltrom inkl. frokost, pr natt kr 895,-  

Oppgi Numedal Sportsskyttere ved bestilling booking@lampeland.no eller 32 76 09 00.  

 

Forhåndspåmelding:  
Lagvis påmelding via e-post til: ola.fosshaug@gmail.com innen 1. august 

 

Startkontigent:  
Startkontigent Kr. 150,- pr. øvelse 

Betales lagvis til konto: 1503.25.32451. Merkes «Landsstevnet 2017 – og navnet på klubben» 

 

Det vil bli livevisning og live oppdatering etter hvert lag på klubbens hjemmeside.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ved spørsmål, kontakt: Ola Fosshaug, 95946844, ola.fosshaug@gmail.com 

Velkommen til landsstevnet for rekrutter! 


