Norgesmesterskap i skogsløp med skyting – sprint
Individuelt og stafett
Fana Skytterlag har gleden av å innby til årets norgesmesterskap i skogsløp med skyting –
sprint, både individuelt og stafett. Arrangementet holdes på Fana skytterlag sitt baneområde
på Stend lørdag 13. september.
All skyting vil foregå mot elektroniske skiver på 100- og 200-meter. Det er 15 skiver på 200meter og 10 på 100-meter.
Følgende klasser skyter på 100-meter:
Aspirant, Rekrutt Jenter, Rekrutt Gutter, Eldre Rekrutt Jenter, Eldre Rekrutt Gutter, Junior
Jenter og Junior Gutter, Kvinner V-65 og Menn V-65.
Følgende klasser skyter på 200-meter:
Kvinner Eldre Junior, Menn Eldre Junior, Kvinner, Menn A, Menn B, Kvinner V-55, Menn
V-55 og Skytterklasse.
Program:
Alle klasser på 100m, samt klasse V-55, AG-3, HK 416 og skytterklasse skyter 2x6 skudd
liggende. De øvrige klasser skyter 3x6 skudd, og stående skyting ved andre standplassbesøk.
Det benyttes vanlige normalskiver på både 100- og 200-meter, og som treff regnes 9 og X på
liggende skyting, og 7, 8, 9 og X på stående skyting. Klassene på 100m løper en distanse på 2
km. For de andre klassene er distansen 3 km. Tillegg for bom er strafferunde på 50 meters
lengde for klassene på 100m og 100 meters lengde for klassene på 200m.
Påmelding:
Det er elektronisk påmelding på ”mitt DFS”. Påmeldingsfristen er 6. september.
Påmeldingen må inneholde navn, skytterlag, klasse og ev info om links. Påmeldingsavgiften
er kr. 300,- for senior- og veteranklassene, kr 250,- for eldre junior og 100,- for
rekrutteringsklassene. Påmeldingsavgift betales samtidig med påmelding til kontonr 3411 18
00105
Påmelding til stafett skjer på skytebanen under arrangementet. Stafetten koster 200,- pr
samlagslag.
I samråd med DFS arrangeres stafetten slik:
Det er 3 løpere pr lag i klassen for menn og 2 i klassen for kvinner. Hver etappe løper først en
runde på ca 1 km – skyter så 5 skudd + inntil 3 ekstraskudd + løper ev strafferunde(-r).
Deretter veksles direkte for neste etappe. For klasse menn løpes det 3 etapper, to med

liggende skyting og en med stående. For klasse kvinner er det to skytinger – en i hver
skytestilling. DFS åpner også for at løpere helt ned til 14 år (ER) kan få dispensasjon til å
delta på seniorlag under forutsetning av at de løper/skyter en liggende etappe. De må da skyte
på 200m med cal 6,5 på lik linje med alle andre på stafetten. Med et slikt program vil distanse
og tidsforbruk bli ca 1/3 av det som har vært vanlig.
Det blir også arrangert stafett på 100-meter. På stafettlagene kan delta hvilke som helst 100meterskyttere (Rekrutt, Eldre Rekrutt, Junior eller V-65). Stafettlagene består av 3 løpere i
klassen for gutter/menn og to i klassen for jenter/kvinner.
Tidsplan:
Fana skytterlag vil legge ut nøyaktig tidsplan når påmeldingene er klar. Det legges opp til at
det blir innskyting 15 minutter før start på aktuell avstand.
Hovedtrekk i tidsplanen vil bli:
Kl. 09.00 Åpning av mesterskapet
Kl. 09.15 innskyting for Rekrutt og aspirant på 100m
Kl. 09.30 innskyting for Menn Senior A og B på 200m
Kl. 15.30 innskyting for stafett 200m
Kl. 16.00 Start stafett 200m
Kl. 16.30 innskyting for stafett 100m
Kl. 17.30 start stafett 100m
Premieutdeling vil skje klassevis så snart som mulig etter alle i klassen har passert mål.
Fana skytterlag oppfordrer deltagende skytterlag/samlag å støtte stevnet med
gavepremie.
Deltakerne må selv sørge for overnatting. Følgende steder anbefales:
 Fanafjorden hytteutleie
- tlf 909 90 411
- ca 3 km fra skytebanen
 Bratland Camping
- tlf 55 10 13 38
- ca. 12 km fra skytebanen
 Scandic Airport Hotel
- tlf 21 61 44 00
- ca 7 km fra skytebanen

Velkommen til norgesmesterskap i skogsløp med skyting – sprint!
Fana skytterlag

OBS. OBS
Riple skytterlag arrangerer åpent skogsløp med
skyting søndag 14. september
Dagen etter at Fana skytterlag arrangerer NM skogsløp med skyting sprint, arrangerer Riple
skytterlag åpent skogsløp med skyting på ”normalprogram”. Dette løpet har innlagt
samlagsmesterskap for Hordaland skyttersamlag. Løpet går i baneområdet på Totland, ca. 9
km. fra Fana skytterlag sin bane. Riple skytterlag håper at mange NM-deltakere blir igjen til
søndagen for å delta på dette løpet.
Det blir ikke anledning til prøveskyting på Totland. Dette må ordnes på Fana skytterlag
sin bane, enten på lørdag kveld eller søndag mellom kl. 08.30 og 10.30.
Det blir medalje til alle klassevinnere unntatt skytterklasse, AG-3 og HK-416.
Tidsplan:

09.30
!2.00
12.45
13.15
14.30

Menn, kl. A og B
A spirant, Rekrutt, Eldre Rekrutt
Junior og V-65
Kvinner
AG-3, HK-416, Skytterklasse

Premieutdeling etter hver start.
Riple skytterlag er takknemlig for gavepremier!

