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Ringerike skyttersamlag har igjen gleden av å invitere til Nasjonale felthelgen i DFS, denne gangen 

også med tilbud for finfeltskyttere. Stevnelokale er også i år Nerstad skole og samfunnshus. 

Adresse: Sigdalsveien 1486. 3350 Prestfoss. Kart på https://dfsgrasrot.no/ringerike-skyttersamlag  

All skyting vil foregå langs Simoavassdraget mellom Prestfoss og Åmot i hhv. Sigdal og Modum 

kommune.  

Lørdag 25. mars – hovedskyting 

Det arrangeres to 30-skudds tradisjonelle feltstevner i regi av Søndre Modum skytterlag og Sigdal 

skytterlag. Kvalifiseringsstevnene gjennomføres som felles bilfelt med dobbelthold på 5 standplasser, 

dvs. at skytterne må kjøre private biler mellom holdene. Hvert stevne har tre hold med kjente 

avstander, og to hold som er ukjente.  

Hovedskytingen er åpen for alle klasser og det skytes grov- og finfelt i henhold til skytterboka 

bestemmelser i kapittel 11.120 fra samme standplasser i bilfelt runden. 

Begge hovedskytingene inngår i HV cup som henholdsvis HV-15 og HV-16. Se invitasjon fra HV-cup for 

påmelding til denne cupen. 

Lørdag 25. mars – finaler NGFH  

Kvalifiseringen er det samlede resultat fra hovedskytingene på grovfelt. Det arrangeres avsluttende 

12 skudd finale for klassene som inngår i mesterskapet Nasjonal Grovfelthelg (2 - 5, EJ og V55), totalt 

72 skudd. 

Arrangør forbeholder seg retten til å basere mesterskapet på 60 skudd dersom det ikke lar seg gjøre 

å gjennomføre avsluttende finaleskyting . Finaleskytingens omfang er avhengig av antall deltakere og 

tid til rådighet . Endelig beslutning knyttet til gjennomføring av finale bekjentgjøres på samlagets 

hjemmeside snarest etter at påmeldingen er avsluttet. 

Søndag 26. mars  

Tingelstad skytterlag arrangerer åpent feltstevne for alle klasser på Lygna søndag.  

Påmelding 

For grupper på 7 skyttere eller fler som ønsker å skyte hovedskytingen samlet melder seg på skriftlig 

på til arrangør innen 25. januar. Forhåndspåmeldingen skal inneholde; navn, skytterlag, skytterID, 

fødselsår og hvem man kjører sammen med. Ønske om skytetid kan fremmes. Benytt vedlagt skjema 

som sendes til sigdal@skytterlag.no. Forhåndspåmelding behandles fortløpende. 

Påmeldingen gjøres deretter åpen i Mitt DFS i perioden 1. februar – 1. mars. Arrangør setter opp 

lagene endelig, og kan i den forbindelse komprimere for å få fulle lag.  Endelige lagoppsett publiseres 

noen dager etter påmeldingsfristens utløp på https://dfsgrasrot.no/ringerike-skyttersamlag. Det er 

ikke tillatt å endre sin forhåndspåmeldte/tildelte skytetid. Det er anledning til å skyte på ledig plass 

for skyttere som ikke er forhåndspåmeldt. Frammøte er senest 30 minutter før oppsatt skytetid. Vi 

anmoder om mest mulig samkjøring da det er begrenset med parkering i bilfelten og ved 

stevnelokalet.  

Innskudd 

Senior og veteran – kr 150 per hovedskyting 

Ungdom, NV og Å – kr 100 per hovedskyting 
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Innskudd NGFH (klasse 2-5, EJ og V55) er 100 kr pr. deltaker uavhengig av om man kvalifiserer til 

finale eller ikke. 

Påmeldingsavgift betales ved oppmøte. 

Premiering  

Hvert av kvalifiseringsstevnene er selvstendige stevner som hver premieres iht. Skytterboka 

Premieinnskudd på kr 75 (senior og veteran) / 50 (ungdom, NV og Å) per stevne er inkludert i 

påmeldingsavgiften.  

Medaljer Søndre Modum 30 skudd: Beste skytter i klasse 2-5/V55/EJ får gylt medalje. Videre sølv 

medalje til 2. plass og bronse medalje til 3. plass. I klassene V55/V65/V73/R/ER/ J/EJ deles det ut gylt 

medalje til klassevinnere. 

Bestemannspremie og medaljer Sigdalsfelten 30 skudd: Vinner av klasse 2-5,EJ og V55 tildeles napp i 

vandrepokal samt gylt medalje. Videre sølv medalje til 2. og 3. plass. I klasse 2-5 samt veteranklasser 

deles det ut sølv medalje til klassevinner. I klasse R, ER, J og EJ deles det ut gylt, sølv og bronse 

medaljer. 

Gjenstandspremie til alle deltagere i Nybegynner ung på begge stevner. 

Mesterskap NGFH 

✓ Mesterskap alle klasser unntatt kl. 1: Bestemannspremie, gylt medalje til de 10 beste 
✓ Mesterskap 25 år og yngre: Bestemannspremie, gylt medalje til de 5 beste 
✓ Mesterskap 60 år og eldre: Bestemannspremie, gylt medalje til de 3 beste 
✓ Klassemedalje 60 skudd: Sølv medalje til de 3 beste i hver klasse (1-5+Ej og V55) 

Skyttere som er 25 år og yngre eller 60 og eldre må melde ifra om alder i påmeldingen ved frammøte.  

Skytterlag og samlag oppfordres til å bidra til premiebordet med 500 - 1000 kr hver til konto 2270 12 

79976. Arrangør vil sørge for innkjøp av premier, i hovedsak gavekort. Samlet 60 skudd premieres 

klassevis med det antall gavepremier som er tilgjengelig og etter arrangørens bestemmelser. Frist for 

å bekrefte gavepremie er 1. mars. 

Avstander 

Stevnelokalet ligger ca 2 timer fra Oslo Lufthavn – 1,5 timer fra Oslo – 1 time fra Drammen – 1 time 
fra Hønefoss.  

Det er 2 timers kjøring til Tingelstads stevne. Fra Tingelstads stevne er det 1 time kjøring til Oslo 
Lufthavn. 

 

Vel møtt til en spennende feltskyting i Modum- Sigdalregionen.  

Ringerike skyttersamlag  


