
 
 

 
 

      
Bjerkvik skytterlag inviterer til  

Nord Norsk mesterskap i Vinterfeltskyting Midtre krets  
i  

BJERKVIK 
23-24 april 2016 

 
Gjennomføring 
Bjerkvik skytterlag, Ofoten skyttersamlag og Nord Norge skytterkrets inviterer til 
Kretsmesterskap i Vinterfelt for Midtre krets for samlagene i Troms, Ofoten, 
Vesterålen og Lofoten. Også i år har vi gleden av å inviterer befal og mannskaper fra 
HV-16 til Distriktsmesterskap som vi gjennomfører parallelt med Kretsmesterskapet. I 
tillegg åpner vi for deltakelse i klasse Jeger på siden av selve Kretsmesterskapet. 
Lørdag gjennomføres påmelding, kafe og premieutdeling på Elvegårdsmoen (følg 
merking), mens på søndag vil dette bli ved Bjerkvik skole, sentralt i Bjerkvik. Skytterne 
må selv sørge for transport mellom Bjerkvikhallen og Elvegårdsmoen. Skyting vil bli 
gjennomført på Elvegårdsmoen med innledende skyting lørdag og søndag 23-24 april. Vi 
legger opp til at klassene AG-3, HK-416 og Jeger gjennomfører sine skytinger på lørdag i 
tillegg til 1-2 arrangørlag. Innledende skyting for hoveddelen av skytterne og samtlige 
finaler vil bli gjennomført på søndag. 

Program 
Mineskyting (innskyting), 30 skudd innledende skyting i alle klasser, med 12 sk 
klassefinaler i kl R, ER, J, V-55, V-65, V-73 og totalt kl 2-5/V-55. 
Det arrangeres også både lagskyting og samlagskyting (bruker innledende resultater). 
Påmelding 
Påmelding på www.skytestevne.no fra 28 mars frem til 20 april, og deretter på ledig 
plass. 
Påmelding av lagskyting og samlagskyting på mail til o.h.finv@online.no eller ved oppmøte, 
og senest før første deltaker på laget starter skytingen. Det skal være 3 skyttere på 
lagskytingen og 4 skyttere på samlagskytingen. For senior skal det være skyttere fra 
klasse 2-5/V-55 og for rekruttklassene skal minimum 1 (2 i samlagskyting) skyte i kl 
junior. 

Premiering 
1/3 gavepremier i øvrige klasser. Vi satser på et innholdsrikt premiebord og anmoder alle 
lag og samlag å gi en gavepremie. Premie kan innbetales til kto 4520.10.42600. (Send 
også gjerne en mail om dette til kasserer@bjerkvik-skl.no) 
Medaljer og vandrepremier iht statutter. 



 
 

 
 

Innskudd 
 1-5, V55, V-65, V-73, 

AG3, HK416, Jeger 
R, ER, Jun ASP 

Arr avgift Kr 80 Kr 70 Kr 70 
Minneskyting Kr 30 Kr 30 Kr 30 
Premieinnskudd Kr 70 Kr 60 Kr 50 
Medaljeavgift Kr 40 Kr 40  
Sum innskudd Kr 220 Kr 200 Kr 150 
 

 Vi legger opp til en kompakt feltløype med kjente hold. Følg med på vår hjemmeside for 
nærmere informasjon. 

Vi treffes! 
 

Håkon Strand 
Leder 

Bjerkvik skytterlag 
www.bjerkvik-skl.no 

  


