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VIKINGSMELLEN FOR UNGDOM  
 

 
Lørdag 10.april 2021 inviterer Lakselvdal Skytterlag til «Vikingsmellen Ungdom». 
 
Som alle andre arrangement, så tar vi forbehold om avlysning på grunn av smittesituasjonen. 
 
«Vikingsmellen Ungdom» er åpent for alle skyttere under 20 år. Det vil si alle klasser med skyttere under 
20 år, inkludert kl.1-5. Invitasjonen gjelder geografisk for Nord-Norges landsdelkrets - Midtre Krets. 
 
All feltskyting vil foregå på elektroniske skiver på Lakselvdal Skytterlags 100-meters bane, også for ungdom 
i kl.1-5. De nye 3D score skivene våre gir også kal.22 presisjon på samme nivå som de med 6,5X55. 
 
Opplegg: 
Feltskytingen vil gjennomført som «Trappeskyting» på 100m (standplass). Det vil si at man flytter seg en 
skive mot høyre etter hvert skutte Hold. Skive 1 vil være Innskytingshold, og deretter 5 forskjellige felthold. 
På Innskytingsholdet vil det være fritt antall prøveskudd innenfor skytetiden, og åpen skjerm.  
 
Premiering; 
 Vi legger opp til gavepremiering, men uten tradisjonell premieutdeling (pga. Smittevernhensyn). 
Klasse NU får sine premier rett etter sin skyting, men resten deles ut i ettertid. 
 
Kjøkkenet vil være åpent for enkel servering. 
 
Årets Vikingsmell vil ha frammøtested på vårt skytterhus i Lakselvdal, som ligger på skytebaneområdet i 
Lakselvdalen. 
 
PÅMELDING på «Mitt DFS» og den starter 25.mars og avsluttes 8.april. 
 
SMITTEVERN: 
Alle deltakere med følge, plikter å sette seg inn i de gjeldene «Smittevernregler». På www.dfs.no finnes 
gjeldene regler til DFS og FHI.  
Lakselvdal skytterlag oppfordrer deltakerne til å ha med færrest mulig personer i sitt følge pga. 
Smittevernhensyn. 
 
På vår hjemmeside http://lakselvdal.no vil vi legge ut mer informasjon om stevnet, og spesielle tiltak ang. 
Smittevern. 
Spørsmål, det er veldig bra om dere sender mail (lakselvdal@skytterlag.no), men om du ikke har tilgang, er 
det bare å ringe stevnetelefon 90564933 eler 90961103. 
 
Da gjenstår det bare å ønske alle skyttere hjertelig velkommen til feltskyting i Lakselvdalen. 
 
Stevnetelefon: 90564933 Børre Pedersen eller 90961103 Roy Håkstad 
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