
NROF-mesterskap nivå 3 – 2019 
Invitasjon og informasjon 

 

NROF avd. Fossumstrøget i samarbeid med avd. Søndre Østfold, avd. Moss & omegn arrangerer NROF-mesterskap 
Nivå 3, søndag 25/8-2019 på skytebanen til Rakkestad DFS. Oppstart kl 0900. 
 
Administrativt: 
Max antall deltagere:  60 – (inklusive funksjonærer) Førstemann til mølla 
Sted:   Rakkestad DFS Kvernhusdalen – Grønnerudveien 55, 1894 Rakkestad. 
Påmeldingsfrist: Tirsdag 6/8-2019 
Påmeldingsgebyr: 250,- pr person. Bankoverføring 7122.05.28418 
   Merk meldingsfeltet: N3M + Navn deltager. 
Bindende påmelding: Fossumstroget@nrof.no 
 
Påmeldingen må inneholde: 

 Navn og grad på deltager 

 NROF avdeling ……… 

 Status som N3-skytter må dokumenteres: Medlemskort / Sekretariatet NROF 

 E-postadresse og tlf nr til deltager 

 Evt. Ønske om feltmessig overnatting på skytebanen. 
Deltager må i tillegg melde seg på arrangementet via NROF.no/minside for å få godkjent aktiviteten. 
 
Det er inkludert et varmt måltid i påmeldingsavgiften. Det vil holdes åpen kiosk på skytebanen. 
Ta med vernebriller, hørselvern og kammerflagg. 
Funksjonærene skyter dagen før. 
 
Spørsmål: Kontakt Håkon Østby-Berge, 990 21 781 – Bård K. Faber, 478 90 044 
 
Konkurransen 
Konkurransen vil gjennomføres etter siste utgave av NROF’s skytereglement (versjon 1. januar 2016) 
Det vil bli skyting med Pistol og Rifle i Tjenesteklasse eller Åpen klasse. Det er kun anledning til å delta i en klasse. 
Den enkelte må selv medbringe våpen og nødvendig ammunisjon. 
 

«Ved kombinerte konkurranser stiller skytteren i Tjenesteklassen dersom begge våpen er innenfor klasse 1 
eller 2 for rifle og NROF Tjenestepistol. Dersom et av våpnene ikke tilfredsstiller dette kravet, må skytteren 
delta i klasse Åpen.» 
 

Deltagerne må ha egnet hylster og magasinholdere for både rifle og pistol i henhold til gjeldende regelverk. 
Minimum 2 magasinholdere og 3 magasiner til hvert våpen kreves. 
 

Det vil være øvelser med enkeltvåpen og øvelser der det skytes med begge våpen. Riflen må i sistnevnte 
bæres i rem. Det vil ikke bli gitt anledning til innskyting i forbindelse med konkurransen. 
 
Minimum ammo-behov: Ca. 100 pistol og 100 rifle.  
Poengberegningsmetoden står beskrevet i konkurransereglementet for Videregående skyting, Nivå 3. 
Det blir 1/3 premiering. Premieutdeling like etter stevneslutt. 
 

 
 

 
Håkon Østby-Berge 

Avdeling Fossumstrøget 

mailto:Fossumstroget@nrof.no

