
LANDSSTEVNET FOR 
UNGDOM 50M 2022 

                                                                          

Vestre Bærum Salongskytterlag (VBS) Inviterer 

Årets LANDSSTEVNE FOR UNGDOM 50M 2022 finner sted på 
Jordbru Riflebane i Bærum, SØNDAG 4.SEPTEMBER 2022 

Påmelding via E-post vbs.skyting@gmail.com 
Kontakttelefon: 950 21 303 (Jan E. Brække) 

PÅMELDINGSFRIST 21.august 2022 
VIKTIG MELDING:  

Vestre Bærum Salongskytterlag har på kort varsel påtatt seg å være ny 
arrangør av Landsstevnet for UNGDOM 50 meter 2022 da den 
opprinnelige arrangøren måtte «kaste inn håndkle». Dato for Landsstevnet 
er flyttet til SØNDAG 4.SEPTEMBER og går dagen etter vårt nasjonale 
stevne samme sted. 

 
SØNDAG kl.10:00 30 Ligg ÅPEN REKRUTT (Oppmøte kl.09:45) 
SØNDAG kl.11:00 40 Ligg UNGDOM 12 (Oppmøte kl. (10:45) 
SØNDAG kl.12:30 40 Ligg UNGDOM 14 (Oppmøte kl. 12:15) 
SØNDAG kl.13:45 40 Ligg UNGDOM 15/16 (Oppmøte kl. 13:30) 
SØNDAG kl. 15:30 – Superfinale – 2 beste fra hver klasse m.m. 
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SØNDAG åpnes det for mulighet til å skyte 3x10 uoffisiell øvelse 1 
klasse Ungdom/rekrutt. Tidspunkt foreløpig uklart. 
Start tider kan bli endret avhengig av påmelding i hver klasse og 
startlag kan om nødvendig også slås sammen med flere klasser. 
 
VBS er klar over at det samme helgen arrangeres DFS ungdomsstevne(r) i 
Numedal, men håper at så mange rekrutter som mulig også finner veien til 
Jordbru i BÆRUM. Skyttere fra DFS og Skiskyting er velkommen til å delta. 
Sauer kal.0.22 rifle og Skiskytter rifle er tillatt, men på enkeltskudd uten 
magasin. 
 
STARTKONTINGENT: Kr. 150,- pr. deltaker 
 
Åpen rekrutt er for de som er født i 2012 eller senere (til og med det året 
man fyller 10 år) – Klassen rangeres ikke. Skyttere i klasse Åpen Rekrutt 
kan ikke stille i høyere klasser eller delta i lagskytinger på grunn av 
barneidrettsbestemmelsene. 
Skyttere i klasse U15/16 (fra og med det året man fyller 15 år) skyter 
liggende med reim. 
Skyttere i UNGDOM U12(f.o.m. året man fyller 11 år t.o.m. 12 år) og  
Skyttere i UNGDOM R14(f.o.m året man fyller 13 år t.o.m. 14 år)  
kan velge om de vil skyte med reim, eller om de vil skyte med godkjent støtte.  
Dette må oppgis ved påmelding. Arrangør stiller med godkjente støtter. 
SH skyttere deltar i samme klasse som de øvrige skytterne i aldersklassene 
med unntak av SH skyttere i klasse R15/16 som da stiller i egen klasse.  
Vennligst angi i påmeldingen om det er SH skytter av hensyn til plassering. 
 
LAGSKYING: Skyttere i klasse Åpen Rekrutt kan ikke delta på lag.  
Det er rene klasselag, men skyttere i lavere rekruttklasser kan delta i høyere 
klasser i lagskyting dersom laget ikke har mulighet for å fylle opp med nok 
skyttere i den årsklassen. 
PÅMELDING: Ber om at påmelding skjer samlet på e-post til: 
vbs.skyting@gmail.com senest innen 21.august 
PÅMELDINGSAVGIFT BETALES TIL KOTO I DNB   7877.08.0401 
Merk betaling med Klubbnavn og LANDSSTEVNET 2022  
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PÅMELDINGSSKEMA LANDSSEVNET FOR REKRUTTER 
50METER 2022 

Skjema sendes til: vbs.skyting@gmail.com   Frist: 21.august 2022 

 
KLBBNAVN: _______________________________________________ 
 
KONTAKTPERSON: ________________________________________ 
 
KONTAKT E-POST: _________________________________________ 
 
KONTAKT TELEFON: _______________________________________ 

                                                                                         Sett kryss hvis                                                                                                    

 
 

____ antall LANDSSEVNE 30 LIGG á kr.150,- :_______________ 
 

____antall UOFFISIELL ØVELSE 3x10 á kr.150,- : ____________ 
 

Totalt innbetalt beløp: __________________ 

FORNAVN ETTERNAVN FØDT ÅR KLASSE SH ? LINKS ?  3x10  ? 
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