
 

 

 

   

Nidaros Benkskytterklubb ønsker velkommen til Norsk Mesterskap BR 

HV 100/200 M, UNL 100 M og 500 M UNL Gruppe 
 

Program 

 

Torsdag 20. Juni NM 100 M HV / UNL Start 09:00 

 

Fredag 21. Juni NM 200 M HV Start 09:00 

 

Lørdag 22. Juni NM 500 M UNL Gruppe Start 09:00 

 

Torsdag og Lørdag kort teknisk møte 08.45 Stevnet arrangeres på Nidaros Skytterlag sin bane ved 

Jonsvatnet øst av Trondheim. Kartreferanse til banen: 32 V 576370 7027215, N63.36542545 

E10.52694756, https://goo.gl/maps/1V2njnBsebJ2 

 

 

Startavgifter: 

 

• 500 meter UNL 450,- inkl. mat 

 

• HV100/200 og UNL 100M 300,- pr dag pluss 75,- for mat hver av dagene for dem som vil 

 

• Maten betales på kjøkkenet 

 

 

Påmeldingen må inneholde: 

 

• Navn og klubb 

 

• Kontaktmulighet (e-postadresse, mobilnummer) 

https://goo.gl/maps/1V2njnBsebJ2


 

• Hvilke øvelser/klasser det ønskes å delta i 

 

• Ønske om å dele benk/flagg 

 

• Kaliber og om skytter er linksskytter 

 

• Mulig deltakelse på grillfesten For 500 UNL må det i tillegg opplyse om: 

 

• Eventuell bruk av munningsbrems 

 

• Kaliber 

 

 

Påmeldingsfrist:  

Den 1 juni. Påmelding her : fro-knu@hotmail.no"  Betaling av startavgift kan gjøres på to måter: 
 
1. Til kontonr: 4212 01 68155, Nidaros Benkskytterklubb v/ Frode Knutsen (husk å merk 
innbetalingen med navn) 
 
2. Spesiell ordning for de som kommer fra utlandet , Kontant på banen. 
 
Påmelding er gyldig når betaling er registrert inn på konto. Praktisk info/skyteprogram: 
 

 
UNL 500 meter -Skyteprogram: 

 
• Maks. antall deltakere er satt til 60 stk 
 
• 3 x 10 tellende skudd, pluss alt av nødvendige innskytningsskudd. Tellende konkurranse blir skutt i 
to klasser med klassevis premiering. Norgesmester kåres i hver klasse 
 
• Klasse 1. Fra Benk, Liggende med frontrest er tillatt 
 
. Klasse 2. Liggende, med tofot er tillatt 
 
• Serie 1: 15 minutter skytetid • Serie 2 og 3: 12 minutter skytetid 
 
• For 500 UNL brukes to standplasser en for liggende og en for benk. Annethvert lag liggende/benk 
 
Regler etter NBSF lover/statutter 

NB! På generalforsamling 2018 ble det vedtatt og gå tilbake til ordningen med å kåre Norsk mester i to 

klasser UNL, 1 benk og 2 ligg. 

Dvs : 

klasse 1- Benk og liggende med frontrest 

klasse 2- Liggende med Tofot. 

 

• Møt opp godt innskutt, det er stålgonger og sighterskive opphengt 

  

mailto:fro-knu@hotmail.no


 

 

 

HV100/HV200/UNL100 -Skyteprogram: 
 

• Maksimalt antall deltagere er 48. (4 lag) 

 

• Det vil være benkrotasjon etter serie 2 begge dager 

 

• WarmUp skytes begge dager 

 

• Regler etter NBSF og EBSF lover og statutter 

 

• For UNL 100 gjelder regler vedtatt på Generalforsamling 2017 . 

1. Kun bag-gun våpen tillates, der front-rest eller tofot ikke er fysisk koblet med bak-sekk.  
2. Brems er ikke tillatt.  
3. Skyting skjer fra benk.  
4. Våpen som brukes i denne klassen kan ikke brukes i andre klasser samme dag i samme stevne.  
5. Det skytes mot samme skiver som for klassen HV/LV 
6. Maks kaliber .400.  

 

 

Vi satser på grillaften på kvelden, lørdag 22. Juni kl 18:00 

 

Vi holder grill og grillkull, deltakere holder grillmat, godt humør etc. Drikke til maten holdes av hver enkelt. 

 

Deltagelse på grillaften, noteres i påmeldingen til stevnet slik at vi har oversikt over 

 

Se og   https://www.facebook.com/groups/NidarosBSK/permalink/3182836118453893/ 


