
 

                 Invitasjon Bedriftsskyting 
              Miniatyrskyting høst 2017 

 

  

 

 

Målselv skytterlag inviterer til ny runde med Bedriftsskyting - Miniatyrskyting i vårt 

Standplassbygg på Sentralskytebanen.   

Bedriftsskytingen er tilpasset personer som ikke er aktive innen skytesporten.  Vi inviterer 

bedrifter, militære avdelinger og andre foreninger til å engasjere sine ansatte i dette opplegget, 

som særlig vil ha sosial verdi for deltakerne. Vi oppfordrer spesielt de som har muligheten til å 

stille rene damelag til å hive seg med! 

 5 kvelder med miniatyrskyting, en kveld pr uke + avsluttende finale, tidspunkt mellom 

1730-2115 

 3 personer pr lag, liggende skytestilling.  Det tillates inntil to aktive klasseførte skyttere pr 

lag, (klasseført = knestående skytestilling). Nødvendig utstyr lånes ut av skytterlaget 

(våpen, hørselvern, bekledning) 

 Et lag består av 3 personer. Dersom laget ikke har mulighet til å stille med 3 personer kan 

man benytte deltakere fra andre lag, eller så kan en skytter skyte to ganger 

 Det vil bli 25 skudd (5 prøve + 4 serier á 5 skudd) pr runde pr deltaker.  Skytterlaget 

holder ammunisjon 

 Beregner ca 1 time og 15 min pr lag pr kveld i skytetid, oppstart kl 1730 (skytter nr 1 på 

de 6 første lagene).  Turneringsplan utarbeides og tilsendes lagene før turneringsstart 

 Startdato for Bedriftskyting: Onsdag 25 oktober 2017 kl 1730. Deretter blir det 

innledende runder hver onsdag, frem til finalen som er 29. november. 

 Salg av kaffe/brus/vafler 

 Pris pr lag: Kr 2.500,- (inkluderer alt deltakerne trenger; våpen, ammo, øvrig utstyr).   

 Elektroniske skiver og anvisning direkte på skjerm til den enkelte skytter. 

Publikumsanvisning på storskjerm.  

 Det presenteres lagvise resultatlister, og i tillegg blir det ”20 på topp”-liste for 

enkeltprestasjoner.. Resultater legges også ut på vår hjemmeside. 

 Variert premiering. For beste dame- og herrelag er det i tillegg vandreskjold. 

 Detaljerte konkurranseregler sendes ut sammen med turneringsplanen 

 Ved stor påmelding vil vi prioritere å få med flest mulig bedrifter, noe som kan bety 

begrensninger på antall lag pr bedrift. 

 Det er ønskelig at dere lager en kort beskrivelse av laget på påmeldingsskjemaet slik at vi 

vet «hvem dere er og hva dere står for» 

 

Påmeldingsfrist er satt til 11. oktober 2017 

til lars@mickelsen.no eller 902 21400 

Se også vår hjemmeside: www.malselv-skytterlag.no 
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Påmelding innen 11. oktober 2017 til: 

Målselv Skytterlag            

Postboks 1247          

9326 BARDUFOSS 

Tlf 902 21400     

E-post: lars@mickelsen.no       

 

 

Lags Navn:…………………………………………. 

Kontaktperson m/tlf nr:……………………………. 

……………………………………………………... 

E-post adresse (r):………………………………...... 

Faktura-adresse:……………………………………. 

Ansattnr (Forsvaret):……………………………….. 

Ønske om skytetid (klokkeslett)....................……… 

 

Kort beskrivelse av laget: 
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