Etter lang utsettelse som følge av Covid-19 har Gisund skytterlag den store glede å ønske alle
skyttere i Troms skyttersamlag velkommen til årets samlagsmesterskap i 15 m. Stevnet vil
foregå på Gisunds skytebane på Gibostad 13.-14. november 2021. I skrivende stund er
pandemirestriksjonene inaktive, så det skal være mulig å arrangere på tilnærmet normalt vis.
Vi vil likevel oppfordre alle til å forholde seg til nasjonale anbefalinger. Herunder
håndhygiene, holde seg hjemme hvis man har symptomer på luftveislidelser, holde avstand i
den grad det er mulig m.v. Det vil gjennomføres nødvendig løpende renhold, og
desinfeksjonsmidler vil være tilgjengelig.
Program:
Det skytes innendørs 35 skudd for samtlige klasser, bortsett fra klasse NU,NV,1,Kikkert, AG3
og HK416, i h.h.t. alternativ 1 i Skytterboka. Elektroniske skiver fra Kongsberg Target
Systems.
Innskudd og premiering:
Innskudd og pengepremiering på 15-skudd og 10-skudd i h.h.t. samlagets statutter. Troms
skyttersamlag foretar utdeling av medaljer i etterkant av mesterskapet.
1-5, Veteran,Kikkert,MIL
Arr.avg
70,Premie
60,Medalje
50,SUM
180,R, ER, J, EJ
Arr.avg
55,Premie
45,Medalje
50,SUM
150,-

NU,NV
Arr.avg
Premie
SUM

55,45,100,-

Påmelding:
Nettpåmelding på Mitt DFS f.o.m. 15. oktober t.o.m. 10. november. Arrangør forbeholder seg
retten til å skyte fredag 12. november, men det kan åpnes for skyttere fra andre lag om det
skulle være nødvendig.
Lagskyting:
Hvert skytterlag kan stille med flere lag. Hvert lag må være påmeldt før første skytter skal
skyte. 10-skudden teller som resultat i lagskyting.
Type lag
Består av
Senior
2 skyttere i klasse 3-5/EJ
Rekrutt/Junior
2 Skyttere i klasse R/ER/J, minst 1 av disse må være J
Liggende
2 skyttere i klasse 1/V65/V73
Ligg/Kne
2 skyttere i klasse 2/V55
50,- avgift per lag.
Bevertning:
Det blir enkel servering på skytterhuset begge stevnedager.

Kontakt:
Henvendelser om stevnet rettes til e-post gisund@skytterlag.no
Gisund skytterlag ønsker alle hjertelig velkommen til samlagsstevne på Senja. Vel møtt!
Mvh
Helge Åsmo Hansen
Leder Gisund skytterlag

