Innbydelse til
Landsdelskretsstevnet Felt Opplandskretsen.
Lørdag 5. og Søndag 6. mars 2016
Begnadalen og Hedalen skytterlag har gleden av å invitere skyttere fra Opland, Hedmark, Østerdal, NordØsterdal, Gudbrandsdal og Valdres skyttersamlag til Landsdelskretsstevnet i Felt for Opplandskretsen i
Buvassfaret med frammøte på Begna Bruk, oppsatt skytetid vil være bussavgang fra bruket.
Merket avkjøring fra E16 til Begna Bruk.
Påmelding:
www.dfs.no i perioden 5.februar – 22.februar. Enkel påmelding. Ikke mulig å velge lag.
Skytetider og opplegg sendes lagene ca 1 uke før stevnet. Dette legges også ut på hjemmesidene til
Begnadalen skytterlag og Valdres skyttersamlag.
Vi regner med å måtte kjøre et par lag på lørdag med skyttere fra nærområdet, ellers satser vi på å
gjennomføre stevnet på søndag 6. mars. Kl.5 og Rekrutt må skyte i fastlagte lag.
Innskudd:
Kl 1-5, veteraner, Åpen, Hk416 og Ag3: kr 300,- (arr. avg. kr.110,-.)
Kl Rekrutt, Eldre Rekrutt og Junior:
kr 250,- (arr. avg. kr.90,-)
Lagskyting.
kr 200,- pr. lag.
Samlagskyting
kr 1600,Etteranmeldte gis anledning til å skyte på ledig plass, mot en tilleggsavgift på kr 30,-. Etteranmelding må
være arrangøren i hende senest kl 09:00 søndag 6. mars på telefon 950 89360.
Etteranmeldte skyttere fra kl. 5 og Rekrutt må skyte i lagene som er forbeholdt disse klassene.
Arrangørstøtte:
Gavepremier fra lag og samlag skal være penger.
Samlag og skytterlag med 3 eller flere deltakere ved stevnet bidrar med gavepremie.
Anbefalt beløp: Samlag -500 kr, Lag - 300 kr.
Innbetaling:
Lagskyting, Samlagsskyting og arrangørstøtte bes innbetalt til konto nr. 1594.51.07747 innen 2. mars.
Spesifiser hva innbetaling gjelder.
Premiering:
Standardbeger i sølv utdeles på 30 skudd hovedskyting etter Opplandskretsens vedtekter.
Mesterskapstrofeer/Medaljer og Vandrepremier i henhold til Skytterbokas og Opplandskretsens
bestemmelser.

Skyteprogram:

Skytingen består av hovedskyting 5x6 skudd og mesterskapsomgang 2x6 skudd. Skyteavstander i
samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Skytterboka.
Regler for lag- og samlagsskyting (Resultater fra 30-skudden teller samlet)
Samlagskyting V55, 2-5:
Hvert samlag kan delta med ett 4-mannslag.
Samlagskyting kl R, ER, J: Hvert samlag kan delta med ett 4-mannslag bestående av 2 R/ER og 2 J.
Samlagskyting veteraner: Hvert samlag kan delta med ett 4-mannslag hvorav 2 er kl V-55.
Lagskyting kl V55, 2-5:
Hvert skytterlag kan delta med 1 forhåndsuttatt 3 mannslag.
Lagskyting kl R, ER, J:
Hvert skytterlag kan delta med 1 forhåndsuttatt 3 mannslag, med minst 1
Junior.
Lagskyting Veteran:
Hvert skytterlag kan delta med 1 forhåndsuttatt 3 mannslag.

Laget skal bestå av 3 skyttere fra V55/V65/V73.
NB: V55 kan delta enten på Seniorlag eller veteranlag både i lag- og samlagsskytingen
Lagene til lag- og samlagsskyting må være påmeldt før 1. skytter skyter.

Transport
For skyttere på Finfelt som trenger transport i feltløypa, er det mulig å bestille dette på forhånd på følgende
mailadr: trondbern@hotmail.com
Det er samme løype for fin- og grovfelt, denne er ca 2,5 km lang etter lett veg/oppkjørt løype.
Overnatting:
Sørum Gjestehus og Camping, tlf 61 34 80 77
Valdresporten Kro og Motell, tlf 32 13 77 33

Kontakttelefon Begnadalen: 916 47690, på stevnedagen blir nummeret 958 63554

Begnadalen og Hedalen skytterlag ønsker skytterne velkommen til Begnadalen og Buvassfaret

