
Nidaros Benkskytterklubb 

inviterer herved til Norgesmesterskap med 

 

Unlimited/Fri klasse 500 meter poeng 

Begge øvelser kan skytes i to klasser, Benk eller liggende,tofot. 

Begge klasser skyter om samme tittel. 

Ingen spotting for andre enn deg selv. Viktig å møte innskutt på 500 m 

 

Stevnet arrangeres på Nidaros Skytterlag sin bane ved Jonsvatnet øst av Trondheim. 

Kartreferanse til banen: 32 V 576370 7027215, N63.36542545 E10.52694756 

 

Stevnene vil gå av stabelen Lørdag 11. Juni 

 

Innskytningen vil være mulig Fredag så fort banen er ferdig rigget. 

Kort teknisk møte kl 09.30 !! 

Stevnet starter klokken 10.00 Lørdag morgen. 

 

Banen stenges klokken 21:00 fredag og 17.00 lørdag. 

(Lørdag er det grillkveld) 

 

Skyteprogram er 

3 x 10 tellende skudd, pluss alt av nødvendige innskytningsskudd. Tellende konkurranse blir skutt i 

to klasser med klassevis premiering. Norgesmester blir uavhengig av skytestilling den skytter som 

har høyest poengsumm etter tre serier.  

 

Klasse 1 .fra Benk  

 

Klasse 2. Liggende(baksekk/tofot) 

 

Serie 1 - 15 minutter skytetid  

Serie 2 og 3 -12 minutter skytetid 

 

Erfaringer fra tidligere tilsier at det går alt for mye tid til innskyting på elektronikk , så alle må 

møte godt innskutt. 

Det er stålgonger og sighterskive opphengt. 

 

Elektronikk brukes ikke i år heller. 

 

Påmelding til stevnet foretaes med e-mail til: 

fro-knu@hotmail.no 

Mailen må inneholde: 

 

Navn: 

Kontakt mulighet: (e-mail adresse, eller telefonnummer) 

Adresse: 

Opplysninger om rekyldemper: 

Kaliber: 

Skytestilling: (valgene er liggende, eller sittende ved benk) 

VIKTIG 

Vi trenger opplysninger om skytestilling for å kunne sette opp lagene. 

 

Stevneavgift: kroner 450,- Inkl enkel lunch og kaffe 



 

Deltageravgift innbetales på konto: 4212 01 68155  

 

Elektronikken blir ikke brukt iår- Møt innskutt. 

En vil ikke bli ansett som påmeldt før penger er kommet inn på konto. 

Registrert betaling markeres med Uttrykksikonet  

 

Siste påmeldings dato Søndag 29. Mai!! 

 

Husk navn på innbetalingen slik at vi kan holde orden på deltagerlistene. 

 

Det vil bli matservering lørdag. 

 

Vi satser på grillaften på Lørdagskvelden. 

Vi holder grill, og grillkull, dere holder kjøtt/pølser godt humør ,ved etc etc….. 

Drikke til maten ordnes av den enkelte. 

 

Med tanke på overnatting: 

 

Campingplasser i nærheten: 

Nidelven camping : 90835187 

N 63*20'07,8" E10*26'24,6" WGS84 

Sandmoen bed & breakfast tlf :72596150 

http://www.storsandcamping.no 

 

ta kontakt på PM på Kammeret.no , eller 

mail: fro-knu@hotmail.no 

http://www.storsandcamping.no/
mailto:fro-knu@hotmail.no

