
NORD-NORSK MESTERSKAP 
I SKYTING /MIL NNM

NY FOLKEFEST
I ØVERBYGD

Det forventes opp mot 600 
skyttere med familier, - dvs. 
om lag 2000 mennesker i ei 
hektisk juli-uke.

Nok engang står Øverbygd i 
sentrum for skytter-sporten

ET SAMARBEIDS-
PROSJEKT

Arrangementet 
gjennomføres i et 
samarbeid mellom:

Øvre Målselv skytterlag

Målselv skytterlag

Nedre Målselv skytterlag

SKYTTERCAMP
Ved Råvatn – like ved 
skytebanen.

PÅMELDINGSFRIST: 31.MAI 2020

Leder Hovedkomite NNM 2020
Eva Margrethe Rubbås Risvik/evarubbas@gmail.com/99517093

KONTAKTINFO:

Camping: Tor Arne Åsland
toraaas@frisurf.no/46930890

Påmelding: Svein Erik Rognli
serognli@gmail.com/40074944

Skyteteknisk: Jostein R. Risvik
josteinrisvik@gmail.com/
97190886

Økonomi/sponsing: 
Tor Kvammen
tor.kvammen47@gmail.com
90924732

1. -4. juli 2020

På Råvatn skytebane
og i Mauken skytefelt
ØVERBYGD

WEB: 
www.nnm2020.no

FB
www.facebook.com/
nnm2020



 

 

 

Til skytterlag i Nord-Norges Skytterkrets, HV-distriktene og Forsvaret. 

Troms skyttersamlag med Øvre Målselv-, Målselv- og Nedre Målselv skytterlag som teknisk 
arrangør, inviterer med dette alle i kretsen til Øverbygd og Landsdelsstevnet 2020. 

Tidspunkt: 
Onsdag 1.juli – lørdag 4.juli 2020 
 
Arenaer: 
All baneskyting, finfelt, skogsløp og finaler blir på Råvann skytebane i Øverbygd. 
Grovfelt arrangeres i Mauken skytefelt. (kart på neste side) 

Overnatting 
Det etableres skyttercamp like ved Råvann skytebane. Campen blir plassert på anlegget til Øvre 
Målselv skytterlag. Meget kort avstand til skytebanen. (kart på neste side)  
Campingvogn/Bobil    kr 800,-   Telt   kr 400,- Vi kan dessverre ikke tilby plasser med strøm. 

Vi ønsker at innmelding av behov om campingplasser kommer samlet fra de enkelte skytterlag. 

Øvrige muligheter for overnatting: 

- Målselvfossen  (camp/hytter)                   tlf 77832730 e-post: post@maalselvfossen.no 
- Filmcamp (hotellrom)     tlf. 46815588 e-post: post@filmcamp.no 
- Rundhaug Gjestegård (hotellrom)  tlf.  77830570   e-post: post@rundhauggjestegard.no 
- Bardufoss hotell    tlf.  77830500   e-post.: post@bardufosshotell.no 
- Bardufosstun (hotellrom)   tlf. 77834600   e-post:  post@bardufosstun.no 

Kontaktperson overnatting: Tor Arne Åsland – Mob. 46930890/toraaas@frisurf.no 

Påmelding 
All påmelding skjer via dfs.no. Påmeldingsfrist: 31.mai 2020 
Arrangør fakturerer alle skytterlag med påmeldte skyttere for forhåndsbetaling i etterkant av 
påmeldingsfristen. Restbeløp betales ved innløsing av skytebok. 
Deltakere i militært NNM betaler hele påmeldingsavgiften ved kjøp av skytebok. 
Eventuelt avmelding må skje innen påmeldingsfristens utløp (31/5-20) 
 
Oversikt over påmeldingsavgift for de enkelte klasser vil bli bekjentgjort på websiden straks de er 
klar. 
 
Det vil bli mulighet for skyting på ledig plass og deltakelse i skogsløp - mot tillegg. Påmelding senest 
kvelden før skyting/løp. 

Skyttere som benytter felles gevær må gi beskjed om dette innen 31.05.20 til  

Jostein Risvik.  Mob. 97190886/josteinrisvik@gmail.com 

Bevertning 
Det vil bli bevertning i god Øverbygd-tradisjon under hele stevnet med kafe i skytterhuset. 
Kafeen åpner onsdag med enkel servering av kaffe, brus, pølser, baguetter, kaker, is og vafler. 
Torsdag – lørdag blir det i tillegg middagsservering i samme kafe. 
  
 
 

NNM 2020 



 
Speakerteam og live-visning 
Vi har hyret inn den ikke ukjente duoen Jørn Larsen og John M Mortensen som speakerteam. De vil 
guide oss gjennom all skyting. Det blir live-visning fra skytinga inne i skytterhuset. 
 
Skytebok 
Innløsing av skytebok skjer fra TIR 30.06.20 kl16.00 på Råvann skytebane – adm.bygg. Nærmere om 
åpningstider for henting skytebok kommer på hjemmesida. 
 

Gavepremier 
Alle skytterlag, samlag og Forsvarets avdelinger oppfordres til å bidra med gavepremier 
/pengepremier. Det vil gi et rikholdig og spenstig gavebord. Pengepremier overføres til 
arrangementets bankkonto: 4776 18 43 822 og merkes med «Pengepremie NNM 2020».  
Gavepremier medbringes til stevnet og leveres i sekretariatet. Disse merkes med verdi og giver. 
 
WEB og Facebook 
Det er opprettet egen hjemmeside til arrangementet: www.nnm2020.no. I tillegg til egen 
Facebookside: www.facebook.com/nnm2020.  
På disse medier vil stevnet fortløpende oppdateres. 
Tidstabell med skytetider vil komme om ca. 2-3 uker. 
 

VELKOMMEN 
Mvh 
 
Eva Rubbås Risvik 
Leder hovedkomite NNM2020 
 

 

  

 

 

 

Løypekart grovfelt Mauken Campingområder Råvann 


