
                                    INNBYDELSE TIL DOBBELTSTEVNE FELT 

                                  

  GLÅMOSSTEVNET  DC 5  

  RØROSSTEVNET  DC 6 
 

                      ÅRETS ”FJELLMARATON” I FELTSKYTING                                   

SØNDAG 27. MARS 2011 

 
Påmelding:  Felles påmelding i Nyheim på Orvos, kl 09.00 – 11.30  
   (ved riksvei 30, ca 6 km nord for Røros sentrum) 

 

Program: Grovfelt:  36-skudd’s stevne - begge stevner 
kl. 1-5 og V55 - 6 x 6 skudd mot figurer på kjente og ukjente avstander.  

 

Finfelt:  30-skudd’s stevne - begge stevner 

kl. Asp, R, ER, J, V65, V73, Jeger og AG3 - 5 x 6 skudd mot figurer 

på 100 meter. 

 

   Lagskyting - kl. 2-5 og V55  3-mannslag begge stevner. 
 Lagskyting - kl. R, ER, og J  3-mannslag begge stevner (kan ha med en skytter 

fra kl V65 eller V73, som ikke er med på annet lag) 

Lagskyting - V65, V73    3-mannslag begge stevner (kan ha med en skytter 

fra kl. R, ER eller J, som ikke er med på annet lag) 

    

Innskudd:  I henhold til samlagets bestemmelser  +  kr 20.- for DC. 

   Lagskyting kr. 50,- 

 

Premiering: Premiering etter skytterboka på begge stevner. Grovfelten premieres på 36 skudd. 

 Vandrepremier til vinnerne i grovfelt på begge stevner.  

   Napp i RØROSKLOKKA til beste skytter sammenlagt begge stevner (grovfelt). 

Lagpokaler til grovfelt, finfelt rekrutteringsklassene og finfelt veteranklassene. 

Det flotte SKJERVAGENKRUSET til beste skytter sammenlagt begge stevner i hver av 

rekrutteringsklassene (R, ER og Junior – 3 krus)  

Gjenstandspremier for rekrutteringsklassene.  

Premieutdeling umiddelbart etter endt skyting.  

 

Medaljer: 1 gylt medalje og 2 sølv medaljer til de tre beste skytterne sammenlagt på grovfelten (kl 

2-5 og V55). 

   Klassemedaljer (sølv) i alle klasser med minst fem deltagere. 

   Vinnere av ”mesterskapsmedaljer” får ikke klassemedalje. 

 

Det er gangavstand mellom skytearenaene (total feltløype ca 1 km).  Stevnene går fortløpende, men med 

innlagt pause etter Glåmosstevnet. I pausen er det anledning til å kjøpe forfriskninger. 

 

Arrangørlaga forbeholder seg retten til å skyte lørdag 26. mars. 

 

Kontakttelefon 91735141 (93087688). 

 

MIDDAGSSERVERING I NYHEIM 

 

HJERTELIG VELKOMMEN TIL EN UTFORDRENDE OG SPESIELL 

SKYTTEROPPLEVELSE, I FLOTT FJELLTERRENG PÅ RØROS. 
 

Røros skytterlag                              Glåmos skytterlag 
For resultater - besøk vår hjemmeside: www.rorosskytterlag.no/         

http://www.rorosskytterlag.no/

