
 
Numedal Sportsskyttere 

 
Stiftet 2011 

 

 

 

Numedal Sportsskyttere 
Landegrenda 119, 3620 Flesberg 

numedalsportsskyttere@gmail.com 

 

 

Numedalscup 
50m. liggende 2017 

 
Cupen avholdes på Numedal Sportsskyttere sin 50m bane på skiskytterstandplassen på 

Stevningsmogen Fritidspark, ca 500m nord for Lampeland Sentrum. .22 

Sauer/rekruttrifle/skiskytterrifle med magasin og fullt DFS utstyr er lovlig! 

 

   
 

Program:  60 skudd liggende med desimaler for samtlige klasser.  

Skytetid på tellende 60 skudd er 50 minutter.  

 

Datoer: Fredag 19. mai  

 Tirsdag 13. juni 

Tirsdag 4. juli 

Tirsdag 22. august 

 

 Det er lag kl. 17.00 18.00, 19.00, og 20.00 hver av kveldene.  

Totalt 64 plasser hver kveld, her gjelder førstemann til mølla 

Skytterne kan skyte inntil to ganger pr. kveld.  

 
Cup: De 4 beste av 8 konkurranser teller sammenlagt i cupen.  

 

Skiver: Skytebanen har 16 standplasser med elektroniske skiver fra KTS.  

Det skytes på ISSF 50m skive. Det er lys i skivene.  

   

Klasser:  U – JK – JM – M – K – SH – V (Iht. reglement) 
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Innskudd: Kr. 50,- for samtlige klasser pr. skyting.  

 

 
 
Premiering: 
 
Ingen premiering pr. runde.  

 
Pengepremier på Kr. 12.000,-  deles ut sammenlagt!! 
 
Hele 10 skyttere deler disse pengene, etter reglene under.  
 
1. plass ungdom sammenlagt (4 beste resultater)  Kr. 2500,- 

2. plass ungdom sammenlagt (4 beste resultater)  Kr. 1000,- 

3. plass ungdom sammenlagt (4 beste resultater)  Kr. 500,- 

 
1. plass voksen (JM/JK/K/M/V) sammenlagt (4 beste resultater) Kr. 2500,- 

2. plass voksen (JM/JK/K/M/V)  sammenlagt (4 beste resultater) Kr. 1000,- 

3. plass voksen (JM/JK/K/M/V)  sammenlagt (4 beste resultater) Kr. 500,- 

 

Det trekkes i tillegg 4 skyttere som har deltatt i minst 4 runder av Cupen, som hver får Kr. 

1000,- (disse kan ikke være blant de seks som får pengepremier ovenfor) 

 

Åpne stevner: Konkurransene blir approbert som åpne stevner, det er kun skytterne som er 

medlem av et lag tilknyttet Norges skytterforbund som får resultatene registrert 

hos NSF. Men skyttere som er medlem av DFS lag/skiskytterklubb kan være 

med å skyte om sammenlagt Numedals Cup! Det er de 30 første med heltall 

som teller for Ungdom i de åpne stevnene.  
 
Påmelding:  
Forhåndspåmelding på klubbens hjemmeside:  

www.numedalsportsskyttere.no under «Numedalscup 50m» i menyen 
Det kan skytes på ledig plass.  

 

Kontaktperson: Ola Fosshaug 95 94 68 44 -  ola.fosshaug@gmail.com 

 

Velkommen til Numedalscup 50m liggende 2017.    

Vi tar 
gjerne 
VIPPS! 


