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Nordstrand Sportsskyttere har gleden av å invitere alle skyttere til NM i 15 meter minitayr i 
Ekeberghallen 11.-15.januar 2023. 
 

15 meter miniatyr  
15 meter vil bli skutt i Ekeberghallen, fra onsdag 11.januar.  
Det vil bli benyttet 20 Megalink skiver.  
Normalprogrammet er 30 skudd for ungdom og 45 skudd for de andre klassene. Klasser i henhold til 
reglementet.  
I tillegg skytes standardrifle som en uoffisiell gren. I denne skytingen kan Sauer med reim benyttes. Det 
skytes 30 skudd stående. Egen klasseinndeling.  
Det er lagskytinger i alle øvelser i henhold til reglementet.  
 

Kisen Open 10m 14.-15.januar i Alfhallen arrangeres samtidig som NM 
15 meter;  
Vurderingsstevnet 10 meter med luftrifle vil bli skutt i Alfhallen lørdag og søndag. 
Skytetider koordineres med Kisen for at alle skal kunne få med seg både NM og Kisen Open. 
 

Startkontingenter 
Normal: Individuelt 400 kr, Ungdom 300 kr, Lag 450 kr  
Standardgevær ungdom 200 kr og alle andre klasser 300 kr 
Lag standardgevær 300 kr  
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, og sendes til nordstrandspsk@gmail.com 
Påmeldingsfrist og frist for innbetaling av startkontingent er 20.desember 
Startkontingent betales til bankkonto 0540.08.86166, husk å skrive hvilke lag det gjelder.  
Påmeldingene gjøres samlet for hvert lag. Det vil være mulig å skyte på ledig plass, men de som ønsker å 
koordinere skytetider med Kisen Open må melde seg på innen fristen.  
Påmeldingen er bindende.  
 
Mer info: http://www.nordstrandskytterlag.no 
 

http://www.nordstrandskytterlag.no/


Program NM 15m 2023  
 

15m normal:  

Tilgang standplass: Senest 10 minutter før start.  

Ungdom (til og med 16 år): 30 skudd stående. Skytetid 50minutter 

Øvrige klasser: 45 skudd stående. Skytetid 60 minutter.  

Alle skytetider er inkludert prøveskudd.  

Det er lagskytinger i henhold til reglement.  

 

EKSTRASKYTINGER  

15 meter STANDARDRIFLE 

Klasser  

• Senior (kvinner og menn felles)  

• Junior (kvinner og menn felles)  

• Veteran (V45, V55, V65, V73)  

• Ungdom  

• SH1R3, SH2R5  

Tilgang standplass 10 minutter før start. 30 skudd stående. Skytetid 40 minutter.  

Skytetiden er inkludert prøveskudd.  

Det er tillat å bruke reim. Det er tillat med magasin.  

Minimumsvekt på avtrekk. 1,5 kg. Maksimum vekt på våpen er 6,5 kg.  

 

Lagskyting 3 personer på hvert lag. Kan velges fra alle klasser 

 

 


