
 
 
Innbydelse til landsdelskretsstevne Viken II 15 m 2022 
 
Høland/Bjørkelangen SKL. har gleden av å innby alle lag i landsdelskretsen Viken II til 
landsdelskretsstevne 15 m i uke 46. 
 
Frammøte og litt informasjon om banen: 
Grasåsen skytesenter. Vi skyter på 10 optiske skiver fra Mega Link på 15 m og første lag starter kl 
17.30 hver kveld, lørdag og søndag starter første lag kl 09.00. 
 
Påmelding: 
Påmelding skjer via DFS sitt påmeldingssystem. Påmeldingen åpner 17. oktober og vil være åpen til 
og med 13. november 2022. Skyttere fra de nærliggende kretsene oppfordres til å melde seg på fra 
mandag til fredag. 
 
Innskudd: 
Kr 200,- for R/ER/J/EJ (120,- premie og 80,- arrangør) 
Kr 250,- for senior og veteran (160,- premie og 90,- arrangør) 
 
Oppmøte og påmelding senest 30 minutter før skytetid. 
 
Program: 
Innledende 25 skudd for alle klasser fra mandag 14. november til lørdag 19. november. 
Det skytes vanlig DFS utendørsprogram for alle klasser. 
Samlagsskyting for ungdom lørdag 19. november, senior og veteran søndag 20. november. 
Finaler for ungdom lørdag 19. november, senior og veteran søndag 20. november. 
Tidsplan legges ut på nett etter hvert. 
 
 
Samlagsskyting: 
Påmelding til samlagsskyting må være Høland/Bjørkelangen i hende senest fredag  
18. november kl. 1500 for ungdom og lørdag 19. november kl. 1500 for senior og veteran. 
Senior:  Hvert samlag kan stille med ett lag med fire forhåndspåmeldte skyttere. 
  EJ kan delta og skyter som kl. 4. 
Ungdom: Hvert samlag kan stille med ett lag med fire forhåndspåmeldte skyttere.  

Minst to skal være juniorer og disse skyter i de to siste lagene. 
Veteran: Hvert samlag kan stille med ett lag med fire forhåndspåmeldte skyttere  

hvorav to skal være fra V65/V73 og to fra V55. V55 skyter i de to siste lagene. 
 
 
Medaljer: 
Deles ut etter finaleskyting lørdag og søndag. Medaljer utdeles i alle mesterskap etter 
bestemmelsene i Skytterboka for Landsdelskretsstevnet 15 meter. 
Samlagsskyting: Medaljer til deltagerne på vinnerlagene; senior, ungdom og veteraner 
 
 



Premiering: 
Standardpremier i Hardangerbestikk til 1/3 på 25-skudden i kl. R/ER/J og EJ. 
Pengepremier på 10 og 15 skudd i seniorklassene. Standardpremier deles ut når klassen er 
ferdig skutt med 25 skudd. (lørdag) 
 
Gavepremie deles ut samlags vis i etterkant av stevnet da disse må suppleres til korrekt antall 
i forhold til deltakelse. 
 
Trofeer i krystall i mesterskapet: Krystallvase til beste under 20 år, beste over 55 år. 
Krystallvaser til nr. 1, 2 og 3 i mesterskapet og beste kvinne i mesterskapet. Vandrepremie i krystall 
til vinneren av mesterskapet. 
 
Servering: 
Det vil være kiosksalg alle dager under stevnet. 
 
Kontakt før stevnet: 
Per-Åge Mortensen (922 50 212), e-post: holand-bjorkelangen@skytterlag.no 
 
Kontakt under stevnet: 
Per-Åge Mortensen (922 50 212) 
 
Alle deltagende lag oppfordres til å gi en gavepremie. Disse kan leveres ved påmelding eller penger 
kan sendes på kontonr. 1280.60.30625 (merkes gavepremie Viken II 15m 2022). 
 
 
NB! Vi har bankterminal og det oppfordres til å bruke denne. 
 
Velkommen til Viken II 15 m i Aurskog/Høland kommune og Høland/Bjørkelangen skl.  
på Grasåsen. 
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