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NORDMØR OPEN - 15 M INNENDØRS 2022 

Surnadal skytterlag inviterer til korrespondanseskyting.  

Det skytes 5 innledende runder, hvor de 3 beste resultatene teller for kvalifisering til 

finaleskyting.  

Hvert lag skyter på sine hjemmebaner og sender resultatene ukentlig til Surnadal Skytterlag; 

surnadal@skytterlag.no Resultatene må sendes senest fredag kl 20.00 hver uke. Første 

runde skytes i uke 44 og siste runde i uke 48. Skyting starter altså 31.oktober og frist for 

første innlevering er 4. november. 

Det skytes DFS 35-skudd etter skytterboka 11.130 «Mesterskapsprogram 15 m innendørs, 

alt.1» både innledende og i finalen. Nybegynner ung, nybegynner voksen, klasse 1 og 

kikkertklassen skyter 25-skudds program. 

I finalen skytes det om en medalje i hver klasse, unntatt for nybegynner ung.  

I klassen nybegynner ung får alle som har meldt inn 3 eller flere stevner skyte finalen. 

Medalje til alle i klassen nybegynner ung i finaleskytingen.  

Innskudd for innledende skyting: 

Senior og veteranklassene/kikkertklasse: kr 120,- 

Klassene NU/R/ER/J/EJ/NV kr 80,- 

Dette for å dekke adm. utgifter og medaljer. 

Innskuddet betales lagvis inn på konto 4040.07.05293 innen 1.desember.  

Resultatene blir offentliggjort på Surnadal skytterlag sine sider http://surnadal-

skytterlag.org/ senest tirsdag i påfølgende uke. 

 

Finale vil finne sted søndag 11.12.2022 på Surnadal skytterlag sin innendørsbane på 

Angråmyra. Finalen bli arrangert som et "vanlig" stevne, med innskudd på 150 for senior/vet 

/kikkertklasse og kr 80,- for rekrutteringsklasser. Klassevis premiering. Finalelagene blir 

offentliggjort senest mandag 05.12.2022 og skyttere som er kvalifisert, må melde seg på 

finalestevnet før det åpnes for reserver påfølgende torsdag. Det åpnes for påmelding på 

ledig plass for reserver, torsdag 08.12.22 kl 21.00. Ved reservepåmelding er det førstemann 

til mølla-prinsippet som gjelder.  
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Vi samarbeider med Gauldal skyttersamlag, som arrangerer Gauldal Open etter tilsvarende 

opplegg (https://dfsgrasrot.no/gauldal-skyttersamlag). Det er derfor mulig å melde seg på to 

konkurranser, der samme hjemmeskyting og resultat teller for kvalifisering til to finaler 

(Gauldal og Nordmør). Finalene vil ikke gå på samme dag, slik at det blir mulig å delta på 

begge finalene for dem som kvalifiserer seg. Altså ingen ekstra innledende skyting, men husk 

påmelding til en eller to konkurranser ved første innledende skyting. Gauldal sender egen 

invitasjon. 

Det trekkes ut 2 premier á kr 500,- for de som rapporterer inn resultater på både Nordmør 

Open og Gauldal Open. En premie for klasse 1-5/kikkertklasse/veteran og en premie for 

klasse NU/R/ER/J/EJ/NV. Det må rapporteres inn minst 3 resultater på hvert arrangement 

for å være med i trekningen.  

 

Er det spørsmål rundt innbydelsen, ta kontakt med Surnadal skytterlag v/ Hanne Waag Tlf. 

950 81 828. 

 

Håper dette kan være motiverende til trening og økt oppslutning for 

lagenes innendørsaktivitet. 
 

Velkommen til Nordmør Open 2022! 

 

Surnadal skyttarlag. 

https://dfsgrasrot.no/gauldal-skyttersamlag

