
   
 
 

Innbydelse til KM felt søndre krets 
 
 
Alteren skytterlag inviterer til Kretsmesterskap i feltskyting – Søndre 

krets, lørdag 14. april 2018. 
 

Stevnet arrangeres på skytterlagets skytearena i Altermarka.  

 
Kart til arena og annen info blir lagt ut på www.dfs.no/alteren. 

 
Forhåndspåmelding på www.dfs.no fom 23.03. t.o.m. 12.04.  

Påmelding på stevnet på stevnedagen fra kl. 09.00 kun på ledige plasser. 
Første lag skyter kl. 0930. Påmeldingen avsluttes kl. 11.30. 

 
Arrangøren tar forbehold om flytting av skyttere etter nærmere avtale for 

å få flest mulig fulle lag. Skyttere blir informert i forkant. 
 

Program: 
Innskytingshold uten premiering på Lesjaskiva for grovfelt og på 

elektronikk for finfelt. 
 

Grovfelt: Innskyting + 30 skudd felt. Finale til slutt. Ikke finale for kl. 1, 

HK416 og AG3. 
Finfelt: Innskyting + 30 skudd felt. Finale til slutt. 

 
Det planlegges både for felthurtig og stangskyting. 

 
Lagskyting tas fra hovedskyting. 

Avstander vil være oppslått på Alteren skytterlags skytterhus. Vi minner 
om at det ikke er NU, NV og jegerklasse i KM. 

  

http://www.dfs.no/alteren
http://www.dfs.no/


   
 

Innskudd: 
Stang        kr. 30 

Felthurtig:        kr. 30 
Lagskyting:       kr. 50 pr. skytter 

 

Klassene 1-5, V55, V65,V73 og AG3/HK416 
Premieinnskudd      kr 80 

Arr. Avgift       kr 100 
Medaljeavgift i henhold til statutter for KM kr 50 

  
Klassene R, ER, Jun, E.Jun. 

Premieinnskudd      kr 50 
Arr. Avgift       kr 60 
Medaljeavgift i henhold til statutter for KM  kr 50 

 

 
Premiering 

Gave- og pengepremier i henhold til skytterboka. 
Medaljer og vandretrofèer etter statutter for KM søndre krets. 

 
Gavepremier 

Vi håper lag og samlag vil gi gavepremier til mesterskapet. Premiebeløp 
kan settes inn på konto:4509 32 96692. Gavepremier kan også 

betales/gis ved påmelding.  
 

Resultater og premielister blir lagt ut på hjemmesiden til Alteren 
skytterlag. 

 
Arrangørens egne skyttere skyter fredag 13. April i 2 lag. Skyttere fra 

andre lag kan også delta på ledig plass. 

 
Servering på skytterhuset. 

 
Stevnetelefon: Arne 971 72 680 

 
Vel møtt. 

 
Alteren skytterlag  


