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Nordstrand Sportsskyttere og Kisen MSL har gleden av å invitere alle skyttere til NM i 
15 meter minitayr i Ekeberghallen og 10 meter luftrifle i Alfhallen 15.-19.mars 2017 

15 meter miniatyr 

15 meter vil bli skutt i Ekeberghallen. Skyting fra onsdag 15.mars (tirsdag 14.mars tas i bruk ved 
behov). Det vil bli benyttet 20 Megalink skiver. 

Normalprogrammet er 30 skudd for ungdom og 45 skudd for de andre klassene. Klasser i henhold til reg- 
lementet. 

I tillegg skytes standardrifle som en uoffisiell gren. I denne skytingen kan Sauer benyttes med reim. Det 
skytes 30 skudd stående. Egen klasseinndeling. 

Det er lagskytinger i alle øvelser i henhold til reglementet. 

10 meter 

10 meter med luftrifle vil bli skutt i Alfhallen. Skyting fra fredag 17.mars. Hovedbanen er på 
42 skiver. I tillegg settes det opp en bane med 12 optiske skiver fra Megalink i idrettshal- 
len. Den vil bli benyttet av SH-klassene og i tillegg vil alle finalene bli avviklet på denne 
banen. 

Normalprogrammet er 30, 40 og 60 skudd, fordelt på klasser i henhold til reglementet. 

I tillegg skytes det sprintluft som er 30 skudd på 15 minutter mot bedriftsskiven. Egen klasse- 
inndeling. 

Det er lagskytinger i alle øvelser i henhold til reglementet. 

Lagskytingen Air 50 er offisiell NM-gren. En mann og en kvinne utgjør hvert lag. Det er mu- 
ligheter for å stille så mange lag en vil fra hver klubb. 

Startkontingenter 

Startkontingent: Individuelt kr: 350.- Ungdom kr: 300, Lag kr: 450, AIR 50 kr. 350. Luftsprint 

og standardgevær kr. 250,- for alle klasser. Det er bindende påmelding – påmelding blir ikke 

registrert før startkontingent er betalt. 

 

Premiering 

Medaljer og plaketter i henhold til reglement. Det er 1/3 premiering. Premier vil ikke bli ettersendt. 

Påmelding 

Påmelding gjøres på vedlagte skjema. Påmelding sendes til kisen@kisen.no Påmeldingsfrist og frist for 

innbetaling av startkontingent er 10.februar. Startkontingent settes inn på bankkonto 1870.42.54659. 

Påmeldingen er bindende. Husk å skrive lagets navn i meldingsboksen! Påmeldingene gjøres samlet for 

hvert lag. Det vil være mulig å skyte på ledig plass mot et gebyr på kr: 100.- 

 

Mer info vil bli lagt ut på NM-siden på www.kisen.no og www.nordstrandskytterlag.no  
 

Vi ser fram til flotte dager i Ekeberghallen og Alfhallen! 
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