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Skytearena - Grasåsen Skytesenter

Individuell skyting under NM skytes på 1 bane over 3 dager med fordelingen;
50 + 50 + 25 + finale.

Individuell NM premiering gjøres etter innledende 125 skudd.
Tittel og gull, sølv og bronse blir utdelt etter finale resultat.

Vi har på forespørsel fra forbundet valgt å inkludere Mix team.
For de som ønsker å skyte denne par øvelsen, gjøres det de samme 3 dagene, med fordelingen;
25 + 25 + 25 + finale.

Mix team vil bli skutt ettermiddag, etter ordinær NM skyting er gjennomført og pause avholdt.

NM og Mix team finaler blir skutt på flash duer.

Ønskes det å stille med Mix team, er det mann og kvinne fra samme klubb som gjelder. Samlet
resultat etter 75 skudd, gir de 6 beste lagene plass i finale for å kåre NM tittel i Mix team i gull, sølv
og bronse, det premieres med NM Mix Plakett.

Det vil også bli premiering i gull, sølv og bronse for 3 - manns lag.
Lag premieres med NM Lag plakett.

Det vil mao. være teoretisk mulig å hente 3 stk NM titler under dette NM.

I dette NM skytes det om Kongepokal, det skytes resultatmessig oppimot Skeet, Kongepokalen blir
derfor delt ut til beste senior herre og kvinne. Skal V55 eller Junior skyte om Kongepokal, må de
melde seg på i senior Herrer eller Kvinne klasse.
Utdeling av Kongepokal blir dermed først etter at Skeet NM er avholdt, påfølgende helg etter NM
OL-trap.
Det betinges et minimum på sammenlagt 15 skyttere i hver klasse for at det skal deles ut
Kongepokal.

Klasseinndeling.
Det premieres i 5 klasser: Senior Herrer, Kvinneklasse, V55, Junior herrer og Junior kvinner.

Begge junior klasser premieres med gull, sølv og bronse, uavhengig av antall deltakere. For å
titulere i junior klassen er det finale, det betinger et minimum på 4 deltakere.

V55 klassen mottar NM tittel i gull, sølv og bronse, men har ikke finale. De premieres og tituleres
utifra innledende 125 skudd.

Påmelding går via Leirdue.net
Påmelding til Mix team og øvrige henvendelser vedr. arrangementet sendes:
claus.tornsberg@gmail.com

Pris:
600 kr for Senior, kvinner, V55
500 kr for junior

Påmeldingsfrist: 15. juli.
Pris for påmelding etter fristen er: 800 kr uansett klasse.
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Foreløpig program:

Torsdag 01. august

Fredag 02. august

Stevnestart: Kl.08.00

Lørdag 03. august

Stevnestart: Kl.08.00

Søndag 04. august

Stevnestart: Kl.08.00

Offisiell treningsdag, 50 kr. pr. serie.
Det vil bli satt opp liste ved stor pågang på treningsdagen.

Det skytes individuelt 50 skudd fordelt på 2 serier.
Etter avsluttet individuell skyting, er det 1 time pause,
før en serie, 25 skudd for alle deltakere i Mix team.

Det skytes individuelt 50 skudd fordelt på 2 serier.
Etter avsluttet individuell skyting, er det 1 time pause,
før en serie, 25 skudd for alle deltakere i Mix team.

En serie, 25 skudd. Etter innledende individuell skyting er det 30 min.
pause, før finale i individuell NM.

Premieutdeling med diplom, medalje og premiebord til individuell NM
seiere og lag.
Vinner av press skyting (foregår under alle 3 dagene, styres av BJFF)
Trekkepremie på startnummer foretas avslutningsvis på premieutdelingen.

Videre skytes den siste serien i Mix team.
Etterfulgt av 30 min. pause før finale.

Premieutdeling for Mix team etter finalen.

(Endelig program med tider, blir satt opp når vi kjenner antall skyttere som stiller)

Det vil være mulig å stå med Campingvogn eller bobil på stor
parkeringsplass ved felleshuset.
Strøm; 100 kr pr. døgn. - Betales ved ankomst.
Ønsker man å benytte seg av hotell, viser vi til Lillestrøm (45 min.)
Der er det et bredt utvalg av hoteller.

Vi oppfordrer skytterne til å parkere på parkeringsplassen ved
felleshuset under hele NM.

Arrangørene, de med hund i bil og 70 pluss kan benytte seg av
parkeringsplass ved baneanlegget.
Har du spesielle behov, spør arrangør.

Mat og forfriskninger:
Det vil bli salg av baguetter, pølser i brød/ lompe med alt tilbehør
og grillmat.
Brus, vann, sjokolade og energibarer ved banen.
Vi tar kort, men det legges også frem en liste hvor man betaler før
avreise.
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Som arrangører ønsker vi i Grasåsen Sportsskyttere alle hjertelig velkommen til dette
Norgesmesterskapet i Olympisk trap. Vi håper dette blir en skyte fest som appelerer til alle.

Vi skal gjøre vårt beste for at unge og gamle, mann og kvinne skal kunne stå side om side og
konkurrere i et nasjonalt mesterskap.
Idrett og konkurranse er en viktig del av samfunnets verdier og et sosialt samlingspunkt for mange
så de sosiale verdiene er høye.

Så vi ber alle om å i beste sportsmannsånd å gjøre dette til noen flotte dager for alle involverte.

Et godt skytemiljø skapes ikke av seg selv, men fra bidraget fra alle og enhver.
Vi ønsker at dette Norgesmesterskapet skal være en inkluderende begivenhet, der nybegynnere og
landslagsutøvere står side om side i konkurranse for å oppnå sine individuelle mål.

Vi ber om forståelse for at vi velger å etterkomme Skytterforbundets ønske om å inkludere Mix team
konkurransen. Dette har vært en kabal. Vi har jobbet for å få det til å gå opp og har samlet kommet
fram til at dette er den beste avgjørelsen for flest involverte.

Det vil alltid være utfordringer, utifra forholdene vi har å forholde oss til, har vi gjort vårt ytterste som
arrangør i å tilrettelegge et så gjennomførbart og positivt mesterskap som overhodet mulig både for
arrangør og skyttere.

Ønskes det å trene på anlegget,
så har vi faste åpningstider kl.18.00 - 21.00 mandag og onsdager.
Treningsseriene koster 40 kr pr. serie.

Vi håper selvfølgelig på godt vær under NM, men i alle tilfelle ønsker vi et sosialt og godt
arrangement med mange glade mennesker tilstede.

Dere er hjertelig velkommen til NM i Olympisk trap I 2019

Med vennlig hilsen
På vegne av styret i GSS

Claus Tornsberg
Leder Grasåsen Sportsskyttere
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