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Invitasjon og informasjon om VIKINGSMELLEN  
 

 
LØRDAG 13.april inviterer Lakselvdal Skytterlag til Vikingsmellen. Dagen før, fredag 12.april vil arrangøren 
vil skyte ett lag på grovfelten og ett på finfelten, og det kan være muligheter for deltakere fra andre lag.  
 
Vikingsmellen er åpen for alle klasser og for alle skyttere i DFS, 
NB: Jegerklassen skyter Grovfelt. 
 
Premiering; Lakselvdal skytterlags Vikingsmell-sponsor, Continental Dekk Norge AS, vil også i år sørge for 
at vinneren av grovfelten i klasse 2-5/V55 kan reise hjem med 4 nye vinterdekk til bilen, og napp i 
Vikinghornet. 
Vi vil presentere et innholdsrikt premiebord med Gavepremier. Premieutdelingen starter kl.16.15. 
 
Som alltid: En skikkelig fin, ganske verdifull og nyttig premie trekkes ut på slutten av premieutdelingen. 
Alle deltakerne kan vinne, men du må være tilstede i salen for å kunne vinne. 
 
 
Kjøkkenet er topptrimmet og serverer middag, vafler, nyyyydelige kaker, kaffe og brus 
 
Årets Vikingsmell vil ha frammøtested på vårt skytterhus i Lakselvdal, som ligger på skytebaneområdet i 
Lakselvdalen. 

Her vil påmelding, resultatservice, premieutdeling etc. være.. 
 
Finfelten vil være forgå på Lakselvdal Skytesenter. På finfelt kommer vi til å sette opp et innskytingshold. 
 
Grovfelten er på «Mobakken», 1,5 km sør for Sprinthuset, innkjøringen til grovfeltløypa vil merkes fra 
riksveien.  
Det vil bli et variert opplegg med både oppgitte og ukjente avstander. Vikinghjulet og Vikingskipet er 
med, og avstand blir oppgitt på disse.  
 
FORHÅNDSPÅMELDING: Send epost til Roy Håkstad seinest 14.mars. Her må ønsket skytetid, navn, 
klasse og skytterID påføres. 
 
 
PÅMELDING på «Mitt DFS» og den starter 15.mars og avsluttes der 10.april.  
 

SKIVE 16-19 på GROVFELT ER FORBEHOLD KLASSE MIL & 
JEGER 
 
Skyttere kan også melde seg på ved oppmøte fra kl.10:00-13:00 
 

mailto:lakselvdal@skytterlag.no


 

 
 
Lakselvdal Skytterlag,    Norselvegen 7, 9020 Tromsdalen    Tlf 90564933 
Web: http://lakselvdal.no  Epost: lakselvdal@skytterlag.no 
 

 
 
På vår hjemmeside http://lakselvdal.no vil vi legge ut mer informasjon om stevnet.  
Spørsmål, det er veldig bra om dere sender mail (lakselvdal@skytterlag.no), men om du ikke har tilgang, 
er det bare å ringe stevnetelefon 90564933 eler 90961103. 
 
 
Lagskyting Vikingsmellen 
Tre stk i klasse 2-5/V55 og to stk fra rekrutteringsklassene 
 
Transport til grovfelt må skyttere selv sørge for. Arrangøren vil ordne god parkering. Ski trengs ikke, men 
det er lov å gå på ski for de som vil. 
 

 
Overnatting 
De som ønsker det, kan bruke skytterhuset til overnatting. Ta kontakt med Roy Håkstad eller Børre 
Pedersen dersom dere planlegger overnatting i Lakselvdalen 
 
Da gjenstår det bare å ønske alle skyttere hjertelig velkommen til feltskyting i Lakselvdalen. 
 
Stevnetelefon: 90564933, Børre Pedersen 
 
VEL MØTT 
 
 
 
 
Kruttsterk hilsen fra Lakselvdal skytterlag 
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