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Invitasjon til Nordisk mesterskap og Nordisk ungdomsmesterskap i bane-, felt- og 
felthurtigskyting 2015 i Follo, Norge.  
 
Det frivillige Skyttervesen har herved gleden av å invitere til Nordisk mesterskap (NM) og Nordisk 
ungdomsmesterskap (NUM) i bane-, felt- og felthurtigskyting 2015. 
  
Til konkurransen innbys 15 seniorskyttere, 5 ungdomsskyttere og 5 ledere fra hver nasjon. 
 
Mesterskapet arrangeres av Follo skyttersamlag i Østfold fylke i tiden 3. – 6. september. Forventet 
ankomst av nasjonenes lag torsdag 3. september innen kl 12.00.  
 
Generelt: 
Årets program blir i grove trekk liggende baneskyting og ordinær baneskyting fredag 4. sept, og felt - 
og felthurtigskyting lørdag 5. sept.  
 
Innkvartering: 
Oppmøtested, innkvartering og frokost forpleining blir i Rygge Militære Flystasjon (59°22’55.77’’N 
10°47’57.48’’E), like ved E6 retning mot Moss fra syd.  
 
Skytebanen: 
Det er ca. 22 km fra Rygge Militære Flystasjon til Moss og Våler skytebane på Fjell (59°27’42.08’’N 
10°51’41.43’’E), som benyttes til baneskytingen. Kjøretid er beregnet til ca. 20 minutter.  
Innskyting på Moss og Våler skytebane torsdag 3. sept. fra kl 12.00.  
Baneskytingen foregår på elektroniske skiver på 300 m, type Megalink 
Servering på banen alle dager. 
 
Feltskyting: 
Oppmøte på skytebanen også for feltskytingen lørdag 5. september. 
Skytingen gjennomføres i hovedsak med lag med 6 skyttere, 2 fra hver nasjon. NUM skytterne i de 3 
siste lagene.  
Til informasjon er innskytingsholdet i feltskytingen 300 m.  
Figurutvalget for feltskytingen er vedlagt m/adresse til leverandør.  
Felthurtigskytingen foregår på elektroniske fallfigurer, type Megalink, plassert i avstandsområdet  
ca 100 m til ca 300 m. Finale i felthurtigskyting for de 16 beste skytterne etter innledende skyting 
gjennomføres med dueller iht. til regelverk. 
Det blir ikke mulighet for innskyting til felt etter baneskytingen.  
 
Åpning og bankett: 
Åpningsseremoni torsdag 3. sept. kl. 18.30 i Moss sentrum (59°26’7.94’’N 10°39’48.72’’E). Nærmere 
informasjon om dette til lagledere.   
Bankett med festmiddag i Våler Herredshus (59°29’19.31’’N 10°51’59.81’’E) lørdag kveld. Transport 
til og fra bankett blir oppsatt. Skyttere og ledere hentes med buss ved Rygge Militære Flystasjon kl. 
19.00 
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Gjeldende sikkerhetsregler for bæring av våpen i Norge: 
Ved bæring av våpen utenfor standplass, når dette ikke er i futteral eller i koffert, skal 
alltid munningen peke opp. Sluttstykket skal være i bakre posisjon eller tatt ut. Sluttstykkeadapter 
i rødt materiale kan benyttes for å beskytte låskassen. Løse magasiner skal ikke 
være i våpenet. Magasinadapter i rødt materiale kan benyttes. Det tillates å benytte 
ekstra reimfeste foran på våpenet, for feste av bærereim i våpen med reimfesteskinne. 
 
Påmelding: 
Vedlagte påmeldingsskjema skal benyttes ved påmelding. For skytterne angis startrekkefølge i de 
forskjellige øvelsene. Husk å markere linksskyttere.  
Er det deltagere eller ledere med spesielle behov pga allergi eller annet, skal dette opplyses ved 
påmelding. Skytterne får i år en deltaker T-skjorte, og vi ber om at str. angis i påmeldingen.  
 
Rygge Militære Flystasjon ønsker fødselsdato og passnummer for de som skal overnatte i den 
militære leiren. Vi ber om at egen navneliste med fødselsdato og passnummer på skyttere og ledere 
til NM og NUM fylles ut, og sendes sammmen med påmelding innen 12. august 2015 til jt@dfs.no.  
 
I tillegg ønkes det oversendt informasjon om de beste resultatene for deres lands skyttere 
oversendt innen 25. august til jt@dfs.no. Dette til bruk for speakertjenesten under mesterskapet. 
 
Nettside for Nordisk mesterskap: www.dfs.no/nordisk2015  
 
Vi ønsker alle en god sommer og hilser vel møtt til Nordisk mesterskap i Norge! 
 
 
Med vennlig hilsen 
Det frivillige Skyttervesen 

 
Jarle Tvinnereim  
Generalsekretær  
 
 
Kopi:  

• Follo skyttersamlag  
 
Vedlegg:   

• Tidsplan for Nordisk mesterskap 
• Figurutvalg NM 2015  
• Påmeldingsskjema 
• Skjema for informasjon om skyttere med fødselsnummer og passnummer 
• Kartutsnitt, Moss og Våler skytebane (Fjell), Rygge Flystasjon (hovedporten), Våler 

Herredshus (bankett lørdag kveld) og åpningssted i Moss sentrum 
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