
                             SM Bane og skogsløp 20-22. August 

Vi skal som alle har fått med seg arrangere SM i tidsrommet 20.-22. August, å i den 

forbindelse trenger vi en del folk for å få dette i havn. 

100 meter. 

Fredag 20. 1. lag kl 17.30             Leiv Ivar Berglund og Øystein Berglund  

                    2. lag kl 18.10             tar seg av disse lagene 

                    3. lag kl 18.50             Terje Olsen er backup, hvis behov 

                    4. lag kl 19.30 

100 m Lørdag    

1. lag kl 09.00         De fire første lagene tar Dagfinn Grønvoll 

2. lag kl 09.40          og Sondre Grønvoll seg av, med Terje Tollefsen  

3. lag kl 10.20          som backup ved behov 

4. lag kl 11.00  

5. lag kl 11.40          De fire siste lagene tar Ole Anders og Kent Hakvåg seg av 

6. lag kl 12.20           med Tore Larsen som backup ved behov 

7. lag kl 13.00 

8. lag kl 13.40 

200 meter Fredag 

1. lag kl 18.10             Disse to lagene tar Sveinung Kvamme, Helena Ilo og  

2. lag kl 18.50             Herdis Berntsen seg av  

200 meter lørdag 

1. lag kl 10.20              Disse lagene tar Klaus-Arne Olsen, Tor O Gravrok, Tony R J 

2. lag kl 11.00              Magne Gamst og Tor Inge Berntsen seg av 

3. lag kl 11.40           ( satt opp flere på lørdagen, slik at vi kan bytte på litt) 

4. lag kl 12.20 

5. lag kl 13.00 

Søndag 22.  

Da starter vi opp kl 10.00 med lagskytinger og finaler. Regner med vi er ferdig ca kl 14.00           

Vi trenger frivillige til å stille opp til dette. Er vanskelig å sette opp komite på dette, da vi ikke 

veit hvem som skal representere Målselv skytterlag i lagskyting og finaler før dagen før. Men 

håper på velvilje fra medlemmer. 

 

 

 



Lørdag 21.  

Fra kl 15.00 skal vi arrangere skogsløp med skyting, å da trenger vi minst 6 personer til å 

arrangere dette. Tar meg den friheten til å sette opp noen navn, som jeg anser som ikke skal 

løpe skogsløp. 

Tony 

Lars Tore 

Johannes 

Terje Olsen 

Daniel Elvebø 

Klaus-Arne 

Maren 

Leiv Ivar 

Magne  

Hvis det er noen som ønsker å være med å hjelpes til denne helga, som ikke er blitt satt opp 

på noe, så er vi kjempeglad hvis dere stiller . Vi trenger folk på alle plasser fra kjøkken, til 

standplass. 

 

Mvh 

Klaus-Arne 

 

  

 


