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Invitasjon 50 meter riflestevne 

Lørdag 5. september 09.00 – 18.00 
 

Numedal Sportsskyttere vil invitere til åpent stevne på sin nybygde 50 meters riflebane for 
alle klasser, samtidig som Ungdomsstevnet DFS i Numedal! Skytingen foregår mot ISSF 
skive på avstand 50 meter, kun med kaliber.22. En unik mulighet for å prøve internasjonal 
skyting for første gang. Innføring og opplæring gis!  
 
Stevnet holdes på Stevningsmogen Fritidspark, 500 meter nord for Lampeland sentrum.  
Det blir skiltet fra RV40.  

 
Program:  30 skudd liggende for ungdommer. 

 60 skudd liggende for øvrige. 
3x10, 3x20 og 3x40. 

 Det skytes utvidede matcher.  
 
 
Skiver: Skytebanen har 16 standplasser med elektroniske skiver fra KTS. 
  Det benyttes bakskiver. 
 
   
Klasser:  U12, U13, U14, U16 – JK – JM – M – K – SH – V (iht. reglement). 
 
 
Startkontigent: 

Junior, senior, veteran: 60 ligg: 100,-, Match: 200,- 
Ungdom: 75,- pr øvelse.  
 

Premiering: 
100% premiering til alle ungdomsskyttere. 
3 medaljer i 30 skudd liggende i hver av klassene U12, U13, U14 og U16.  
Medaljene til ungdommene blir delt ut på premieutdelingen til ungdomsstevnet. 
 
Premie til beste 60 skudd liggende, beste 3x20 og beste 3x40 uavhengig av klasse. 
Premie til den med flest 10.9 på 60 skudd liggende. 
Premie til den med høyest sum med desimaler, på 10 skudd uavhengig av program eller 
stilling. 
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Våpen: 
Klubben disponerer 5 stk. Sauer.22 våpen som er innskutt på 50 meter og som lånes bort til 
skyttere som ikke har eget våpen i kaliber .22 med seg. Skytterne må selv ha med ammunisjon 
til våpnene. Oppgi om man ønsker å bruke disse ved påmelding.  
 

Forhåndspåmelding:  
Gjøres via e-post til: numedalsportsskyttere@gmail.com  innen 1. september. 
Førstemann til mølla gjelder, da det kan bli fullt! 
 
Ved spørsmål, kontakt: Ola Fosshaug, 95946844, ola.fosshaug@gmail.com 
 
Det er muligheter for skyte på ledige plasser på stevnedagen.  
 
Gi beskjed om ønsket skytetider, eller gi deres skytetider fra ungdomsstevnet.  
Så tilpasser vi slik at dere rekker all skyting.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Enkel kafeteria og vising på storskjerm. 
 

Velkommen til stevne på Stevningsmogen!  


