
Krets 4 i Akershus skyttersamlag 

 

INNBYDELSE TIL VIKEN II FELT  
Krets 4 i Akershus skyttersamlag ønsker alle hjertelig velkommen til Viken II i feltskyting søndag 

13. mars 

 

Frammøte:  Skogbygden skytterlags baneanlegg.  

Skogbygdavegen 431, 2164 Ingeborgrud 

 

Årets grovfelt er bil-felt, skyttere oppfordres dermed å samkjøre mest  

 mulig. Det gis kun anledning for en AG3/HK416 skytter i hvert lag. 
Det blir busser satt opp for fin-felt.  

 

 
Påmelding: På dfs.no fra 16. februar, og på stevnedagen 

 

Epost:   skogbygden@skytterlag.no 

 

Innskudd:  R/ER/J/EJ/NV kr 200,- (premiering kr 120 / arr. avg kr 80)  + buss kr 50  

Senior/Veteran kr 250,- (premiering kr 160 / arr. avg kr  90)  

Lagskyting: Kl 2-5/V55 og rekrutt klasser, kr 50,- 

Startkontingent betales i sin helhet kontant ved oppmøte.  

 

Program: Grovfelt med oppgitte avstander for Kl. 3-5, V55, 2, EJ, Åpen og AG3/HK416  

Finfelt for Kl. R, ER, J, NV, V65 og V73  

Mesterskap til slutt i henhold til skytterboka.  

 

Samlagsskyting: Grovfelt: 6 mannslag. Finfelt: 6 mannslag, min. én fra hver klasse.  

Veteran: 3 mannslag. Min én fra kl V55. 

Alle lag må være påmeldt før første skytter går ut.  

Hvert samlag kan stille med 1 lag. 

 

Premiering:  Medaljer og premiering  iht Retningslinjer for Viken II, revidert 2022.  

Vandrepokal i samlagsskyting grovfelt (må vinnes 5 ganger).  

Vandrepokal i samlagsskyting rekrutt og veteran (må vinnes 5 ganger),  

deltagere på vinnerlag tildeles Viken II uekte medaljer.  

 

Lagskyting: Vandrepokal lagskyting kl 2-5/V55/EJ (må vinnes 5 ganger). 4 mannslag. 

Vandrepokal lagskyting kl R/ER/J (må vinnes 5 ganger). 3 mannslag 

Alle lag må være påmeldt før første skytter går ut.  

Hvert skytterlag kan stille med inntil ett lag. 

 

Gavepremier: Alle lag og samlag oppfordres til å gi et kronebeløp i gavepremie.  

Krets 4 akershus skyttersamlags konto 1619.20.34187 benyttes før 5. mars.  

 

Stevneleder:    Tom Ingar Nilsstua, mobil  926 67 730, ass. stevneleder Roger Harald Ludvigsen  

980 05 592 
 

Stevneinformasjon og fortløpende resultater vil bli lagt ut på Skogbygden sin hjemmeside  

 

Åpen kiosk  

 

Velkommen til Viken II felt.  

Krets 4 V/Akershus Skyttersamlag 


