
 
 

 
 

Troms skyttersamlag og Gisund skytterlag ønsker alle skyttere i Troms, Ofoten, Lofoten og 

Vesterålen skyttersamlag velkommen til årets KM og distriktsmesterskap i feltskyting. Det vil 

også være jegerklasse i tillegg til øvrige klasser i mesterskapet. Stevnet vil foregå på Gisunds 

skytebane på Gibostad 27-28. april 2019. Skytterhuset vil fungere som base for påmelding og 

resultatservice, her vil det også være enkel servering under stevnet. 

 

Program: 

Innledende 30-skudd og 12-skudd finaler for samtlige klasser, unntatt NU, NV, Jeger,1, AG3 

og HK-416.  

Nærmere informasjon om feltopplegg kommer senere. 

 

Alle skytterlag kan stille lag i lagskyting. På finfelt skal et rekruttlag bestå av tre skyttere, 

hvorav minst én må skyte i klasse J. På grovfelt skal laget bestå av tre skyttere fra 2-5/V55/EJ. 

Hvert samlag kan stille lag i samlagskyting. På grovfelt skal laget bestå av fire skyttere fra 

klasse 2-5/V55/EJ. På finfelt skal laget bestå av to skyttere fra R/ER og to skyttere fra J. 

Felles for alle lagskytinger er at laget må være påmeldt før første skytter begynner sin 

innledende skyting. 30-skudd innledende teller som resultat i lagskyting og samlagskyting.   

 

All skyting foregår inne på baneområdet, og det er veldig kort feltløype. 

 

 

 

 

 

 

 



Innskudd og premiering: 

                    

 

 

 

 

 

 

Lagskyting: 50,- per lag 

 

Arrangøren satser på gavepremiering på 30-skudd innledende. Skytterlag og andre som 

ønsker å bidra til premiebordet kan bringe gjenstander eller betale inn et beløp til 

kontonummer 0530 1685361. Premie til vinneren av 30-skudd grovfelt (2-5/V55/EJ) er 4 

personbildekk levert av Senja Autoservice på Gibostad. Premien har en verdi på 6 000,-  

Vinner av klasse Jeger får et Tikka GRS jaktskjefte til en verdi av 4 999,- Premien leveres av 

Andresens Vaabenforretning. 

Troms Skyttersamlag foretar utdeling av vandretrofeer, diplomer og medaljer etter 

finaleskytinger på vegne av Nord-Norges skytterkrets. 

 

Tidsplan (foreløpig, endringer kan komme): 

Lørdag 27. april: 

1100-1350: Militært distriktsmesterskap  

1500-1700: Innledende skyting grov- og finfelt 

Søndag 28. april: 

0900-1300: Innledende skyting grov- og finfelt 

1300-1400: Finaler grovfelt 

1330-1500: Finaler finfelt 

Premieutdeling så fort det lar seg gjøre etter finaleskytinger 

 

Påmelding: 

Nettpåmelding på dfs.no fra 28/3 til 24/4. Ev. gruppepåmelding meldes ifra til 

gisund@skytterlag.no innen 26/3. Vi vil gjøre oppmerksom på at de tre første lagene på 

grovfelt er distriktsmesterskap for militære våpen. Øvrige lag er for sivile klasser. 

 

Kontakt: 

Hvis det skulle være noen spørsmål vedr. stevnet, så ta kontakt med Lars A. Nymo tlf 992 79 

536  

 

Camping: 

Fjordbotn camping ligger ca 15 min kjøring fra skytebanen, se 

hjemmeside: http://www.fjordbotn.no/ 

 

 

 

Troms skyttersamlag og Gisund skytterlag ønsker alle hjertelig velkommen til 

kretsmesterskap på Senja. Vel møtt! 

 

Mvh Gisund skytterlag 

 

 1-5, Veteran      MIL, Jeger   R, ER, J, EJ NU, NV 

Arr.avg 70,- 70,- 55,- 55,- 

Premie 60,- 60,- 45,- 45,- 

Medalje 50,-  50,-  

SUM 180,- 130,- 150,- 100,- 
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