
NNM 2015
Til skytterlagene Nord-Norges skytterkrets, HV-distrikter og Forsvaret.

Innbydelse til Landsdelskretsstevnet for Nord-Norge 2015.

Vefsn skyttersamlag, med Mosjøen skytterlag og Austerbygda skytterlag som tekniske arrangører
inviterer alle i kretsen til Landsdelskretsstevne i tidsrommet 2. – 5. juli 2015 i Mosjøen.

Arenaer:
Militært NNM blir på Drevjamoen torsdag 2. juli.
Skogsløp på Skotsmyra torsdag 2. juli. Start kl. 1800.
Grovfelt, stang og felthurtig på Drevjamoen fredag 3. juli fra kl. 0800
Finfelt på Skotsmyra fredag 3. juli fra kl. 0800.
Baneskyting på Skotsmyra lørdag 4. juli.
Finaler grovfelt og bane på Skotsmyra søndag 5. juli.

Påmelding:
All påmelding skjer elektronisk (vedlagte excel-filer) kan også lastes ned fra dfs.no/nnm.
Påmeldingsskjema returneres: mosjoen@skytterlag.no
Frist 31. mai 2015.

Skytebok:
Se egen informasjon.
Veteraner og junior som skal skyte stang og felthurtig melder fra om dette ved påmelding. Dette
på grunn av skyss fra Skotsmyra til Drevjamoen på fredag. Avreise blir oppslått på Skotsmyra.

Det vil bli mulighet for skyting på ledig plass, mot ett tilegg på kr. 200.-
MÅ gjøres før skytternes klasse er ferdigskutt.
Skyttere som benytter felles gevær MÅ gi beskjed om dette ved påmelding.

Gavepremie:
For mest mulig rikholdig premiebord oppfordres alle skytterlag, samlag og Forsvaret avdelinger
til å bidra med gavepremie/pengestøtte.



Innkvartering:
Det blir ingen fast skyttercamp så skytterne må selv bestille etter behov.
Oversikt over aktuelle overnattingsplasser står sammen med informasjon om skyteboka.

Annet:
Det er opprettet egen webside for NNM: www.dfs.no/nnm.
Her vil all informasjon samt oppdateringer som kommer underveis bli lagt ut.

Skytetidene vil bli kunngjort via websida, de vil være tilgjengelig ca. to uker etter påmeldingsfrist.
Under stevnet vil alle resultater være tilgjengelig via web.
Arrangørlagene gjennomfører sin feltskyting på tirsdag 30. juni

Spørsmål kan rettes til:
Påmelding: Svein Gunnar Jakobsen, sgj003@gmail.com, tlf. 906 09 761
Premier: Gudmund Røsdal, gudmro@online.no, tlf. 916 17 850

Hovedkomiteen
Landsdelskretsstevnet for Nord-Norge 2015

Samarbeidspartner: HV 14.


