NUMEDAL 2015.
Velkommen til Unlimited/Fri 500 meter Poengstevne
14. og15. mars.
Hadeland og Omegn Benkeskytterklubb (HOBK) inviterer til 500 meter poengstevne i Numedal
lørdag 14. og søndag 15. mars.
i Åsbøgrendi ved Norefjord i Nore Og Uvdal kommune.

Stedsangivelse:
Du kan gå inn på http://startsidenkart.gulesider.no/m/nNqN1" og søk på Åsbøgrendi.
Nore Og Uvdal kommune.
Program.
Tellende konkurranse blir skutt i to klasser med klassevis premiering.
Kl. 1. Sittende fra benk. (Frontrest m/baksekk, eventuelt også tofot)
Kl. 2. Liggende på bakken. (NB: Her presiseres at det er kun tofot m/baksekk som er tillatt)
Stevnet arrangeres som poengstevnet.
Det skytes tre serier á 10 skudd (3x10 skudd) 12 minutter skytetid pr. serie.
Det vil bli gitt anledning for deltagerne å delta i begge klasser under forutsetning at det er ledig plass og tid.
Ved forhåndspåmelding skal det oppgis hvilke klasse som prioriteres.
Ekstra start betales med kr. 200,- på banen.
Det vil være innskyting med en 5-skuddserie på 500 meter på pappskive før tellende serier starter begge
dager.
Stålgonger vil bli hengt opp på samme avstand, og kan benyttes både under innskyting og tellende serie.

Innskytningen starter begge dager klokken 09:00.
Det vil bli også bli gitt anledning til trening og innskytning på fredag ettermiddag.
Våpen.
Alle rifler med følgende begrensninger er tillat brukt.
Det er fri vekt på rifle komplett, fri forstørrelse på kikkert, fri avtresksvekt.
OBS: avtrekk som er gjenstand for tilfeldig/ufrivillig avfyring er ikke tillat. Det vil bli tatt stikkprøver på
dette.
Det er tillat med munningsbrems. OBS: Det må oppgis ved påmelding om det skal skytes med rifle
påmontert denne type utstyr.
VIKTIG: Kaliberbegrensning oppad inntil kaliber.400.

Se forøvrig NBSF`s hjemmeside. "REGLER FOR 500 METER FRI-KLASSE"
http://benchrest.no/images/tekn_regelverk.pdf"
Konkurransen er åpen for alle.
Administrativt:
Stevneavgift (en start) – inklusiv varm lunsj (gryterett m/ris, inkl. brus og kaffe) begge dager er kr. 450,Forhåndspåmelding senest innen 28. februar til : h"p://hobk.no/hobk/ak,viteter/konkurranser/

numedal/2015-‐2/pamelding/

Påmelding vil ikke bli registrert før startkontingent på kr. 450,-, er
innbetalt på konto 2280.34.57445
HUSK: Innbetaling må merkes med: NAVN, (event. ”Nickname”) og ”Numedal 2015
Innkvartering/overnatting.
Skyttere må selv sørge for å bestille innkvartering.
Her er to gode alternativer.
Nærmeste Hotell er i Rødberg sentrum: http://www.rodberg.no/
Hotellet ligger, ca. 20 min. kjøring fra banen.
Nærmeste Camping er ved Norefjord: http://www.norefjordcamp.no/
. ca. 5min. kjøring fra banen.
Her vet jeg de fleste skytterne leier hytter for helgen.
Vær rask med bestilling av hytte.
Ved bestilling på Norefjord Camping bruk helst tlf. 32 74 51 54 (mob. 90675112)
Priser her er kr. 400,-/døgn, samt kr. 100,- for eventuelt rengjøring av hytta.
Informasjon om betalingsbetingelser vil bli gitt ved bestilling av hytte.
Om det er interesse for annen form for overnatting i område.
Se også. http://reiselivsbasen.no/overnatting/kommune/0633"

"VELKOMMEN TIL NUMEDAL"
John Flatby
Stevneleder
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