NNM 2019
Til skytterlagene i Nord-Norges Skytterkrets, HV-distriktene og Forsvaret.
Ofoten skyttersamlag, med Trondenes skytterlag som tekniske arrangører, inviterer alle i kretsen
til Harstad og Landsdelskretsstevnet 2019, 26. - 29. juni.
Arenaer:
All skyting og Skogsløp med skyting (sprint) blir på Heggenkollen skytebane i Harstad.
Overnatting:
Skyttercamp blir på Harstad Travpark. Det blir ikke anledning å parkere bobil/vogner på skytebanen
for overnatting.
Det vil bli opprettet kafè på Harstad Travpark, med livevisning på skjerm, der skytterne kan få kjøpt
seg litt mat og se på skytingen som foregår på Heggenkollen.
Bestilling gjøres via vedlagte excel-fil. Kan også lastes ned fra NNM’s web-sider
Skjema returneres: idarkjo@gmail.com som vedlegg.
Frist: 31. mai 2019.
Påmelding:
All påmelding skjer via dfs.no. Påmeldingsfrist: 31. mai 2019.
Arrangør fakturerer alle skytterlag med påmeldte skyttere for forhåndspåmelding noen dager etter
påmeldingsfristen.
Deltakere militært NNM betaler hele påmelding ved kjøp av skytebok.
Ev. avmelding må gjøres innen påmeldingsfristens utløp.
Pris skytebok:

Totalt
Ved påmelding
Ved innløsing skytebok
Skyting på ledig plass

Kl 1-5, V55,
EJ, Å
kr 1 365
kr 350
kr 1015
+ kr 200

AG-3,
HK416
kr 1 315
kr 0
kr 1315
+ kr 200

Rekr, Erekr, NV
kr 895
kr 250
kr 645
+ kr 200

Jun, V65,
V73
kr 1 205
kr 250
kr 955
+ kr 200

Skogsløp
alle klasser
kr 360
kr 150
kr 210
+ kr 100

Det vil bli mulighet for skyting på ledig plass, mot et tillegg på kr 200,00 (Skogsløp 100). Må gjøres før
skytterens klasse er ferdigskutt.
Skyttere som benytter felles gevær, MÅ gi beskjed om dette innen 31. mai til a-nesse@online.no.
Skytebøker:
Innløsing av skytebok gjøres fra 25. juni kl. 16:00 og til 28. juni kl. 14:00 på Heggenkollen skytebane.

NNM 2019
Gavepremier:
For et mest mulig rikholdig premiebord, oppfordres alle skytterlag, samlag og Forsvarets avdelinger
til å bidra med gavepremier/pengepremier. Pengepremier kan overføres til skytterlagets konto
4730.09.11265, merk med gavepremie NNM. Ved gavepremier, kan disse medbringes og gis til
sekreteriatet. Husk å merke gavepremiene med verdi og hvem som har gitt disse.
Annet:
Det er opprettet ny web-side for årets NNM: www.dfs.no/nnm
Her vil all informasjon om stevnet ligge, samt oppdateringer som kommer underveis.
Tips: DFS appen, merk av for «Nord-Norsk mesterskap» og aktiver varsling.
Skytetider vil bli kunngjort via web-sida og vil være tilgjengelig ca to uker etter påmeldingsfrist.
Under hele stevnet vil alle resultat være tilgjengelige via web.
Arrangørlag, blir gjennomført tirsdag 25. juni.
Spørsmål til stevnet rettes:
Påmelding: Andor Nesse a-nesse@online.no
Skyttercamp: Idar Kjøsnes idarkjo@gmail.com

For Hovedkomitéen
Lars Lian (Leder)

