
 INNBYDELSE TIL LANDSDELSKRETSSTEVNE FELT 
 

   VIKEN 1   2009 
 

 
 
 

Vestfold Skyttersamlag har gleden av å innby til landsdelskretsstevne i feltskyting søndag 15.mars 
2009. Stevnet blir arrangert i Hillestad. Møtested er forsamlingshuset Fjellhall. Følg E 18 og kjør av 
på Island mot Hvittingfoss RV 32 ca. 1 km. Skiltet i rundkjøring på Island og fra rundkjøring på 
Bispeveien RV35 mot RV32. Se vedlagte kartutsnitt.  
 
Påmelding: 
Forhåndspåmelding er mulig  f.o.m. 15/2- - 2/3-2008 på: http://www.pamelding.net/

Det vil også bli mulighet til å skyte på ledig plass. Det vil være 12 skyttere i laget på 
grovfelt og 8  skyttere i laget på finfelt. 

Program: 
Det skytes vanlig 30 skudd med finaler for alle klasser, ihht. skytterboka for slike 
mesterskap. I tillegg skytes det stang og felthurtig. 

Samlagsskyting kl: 2-5 + V55. 
De 5 beste skytterne fra hvert samlag på innledende skyting teller. Det er ikke 
forhåndspåmelding av laget. 

Lagskyting kl: 2-5 + V55: 
3 forhåndpåmeldte skyttere fra hvert skytterlag, påmelding på stevnedagen. 

Lagskyting kl: R/J: 
De 3 beste skytterne fra hvert skytterlag på innledende skyting. Minst 1 juniorskytter 
skal telle på laget. Ikke forhåndspåmelding. 

Stang og felthurtigskyting: 
Det arrangeres stang og felthurtig skyting for Kl:1-5,AG3 + veteran og JR.  

Innskudd: 
 Kl: 1-5 + Veteran og AG3. Kr.280,- (herav kr.160,- i prem, kr.120,- i arr./ buss) 
 Kl: R, ER, J   Kr.230,- (herav kr.130,- i prem, kr.100,- i arr./ buss) 
 Stang og felthurtigskyting Kr.  40,- for hver av skytingene. 
Premiering: Se detaljer http://www.viken1.com/   

Arrangøren henvender seg med dette til skytterlag og samlag i håp om at de vil gi et 
bidrag til premiebordet, enten i form av en gjenstand(er), eller en pengesum så vi kan 
foreta innkjøp. 
På grunn av planlegging ber vi om en tilbakemelding om dette senest søndag 2.mars 
til undertegnede på mobil: 90 14 41 58 eller e-post: mailto:tom.knudsen@foynland.net
Dette gjelder også andre henvendelser i forbindelse med arrangementet. 
Eventuelle penger til premier kan sendes til Vestfold Skyttersamlags  
kto.nr: 2500 21366 89. 

 
Velkommen til Viken 1 felt 2009. 

Vestfold Skyttersamlag 
Tom Knudsen 
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