
                 Surnadalsstevnet 2019                        

                                                                           

Surnadal Skytterlag ønsker velkommen til åpent banestevne på Angråmyra 27. – 28. juli. 

Forhåndspåmelding på www.dfs.no fra 02. juli. 

Påmelding på banen: lørdag og søndag 09:30 – 15:00.  

 

Påmeldingsinnskudd (arrangement + premie): 

Senior / veteran / Jeger: 70,- + 80,- = 150,- 

NU / R / ER / J /EJ / NV:  30,- + 50,- = 80,-  

Stevnetelefon: 415 55023 (Ingar Waag) / 95081828 (Hanne Waag) 

Det skytes på 8 elektroniske skiver på 100m (Skive 1 – 4: Kal. 22 og grovkaliber. Kun grovkaliber på skive 5 - 8). Vi ber 

derfor om at skyttere som skyter grovkaliber unngår å melde seg på skivene 1 – 4 dersom det er plass på 5 - 8. På 

200m skytes det på 10 elektroniske skiver.  

Det skytes vanlig DFS 25-skudd med fortløpende omgang. 

Det premieres iht. Skytterboka §10.120. Dvs. 15 skudd sammenlagt og 10 skudd (2 premiegrupper). 

FELTHURTIGSKYTING: Vi arrangerer også i år felthurtigskyting, så her blir det anledning til en gjennomkjøring før LS. 
Skyt så mange serier du ønsker, innskudd 30,- pr. serie. En klasse for Eldre Rekrutt og Junior, og en klasse for senior. 
1. premie ER/J: 15% av totalt innskudd fra samtlige deltakere (f.eks. 100 serier á 30,- gir 1. premie på 450,-) 
Uttrekkspremie ER/J: 10% (må ha tellende resultat, kan ikke vinnes av den med beste resultat)  
1. premie senior: 15%  
Uttrekkspremie senior: 10% (må ha tellende resultat, kan ikke vinnes av den med beste resultat) 
Beste kvinne uansett klasse: 10% (kan vinnes i tillegg til 1. plass eller uttrekkspremie) 
 
Banen ligger ved Fv670 mellom Kvanne og Skei (Surnadal Sentrum). Avstand fra Skei til banen: ca. 6.5km. Fra Kvanne 

til banen: ca. 13km. GPS posisjon: N62.94555 E8.71368 / N62° 56’ 44.0”, E8° 42’ 49.2”  Kartlink...  
 
Det blir servering i skytterhuset, og vi har kortterminal. 

Live visning av skytingen: http://live.kongsberg-ts.no/ Resultatlister med fortløpende oppdatering: http://surnadal-

skytterlag.org/data/leon_2019_8/index1.html  

Bæverdalen Skytterlag arrangerer til samme tid åpent banestevne. 

Lagenes hovedsponsor, Surnadal Sparebank, har gitt fem premier á kr. 750,- som skal trekkes blant 

rekrutteringsskyttere som deltar på begge stevnene. Det trekkes altså én premie i hver av klassene nybegynner ung, 

rekrutt, eldre rekrutt, junior, eldre junior. 

Kjøretider: Surnadal - Bæverdalen: ca. 20 minutter. 
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