
Nord & Sør har den glede å invitere til NM bane 28. juni- 30. juni på Korsfløyta skytebane. 

Skytingen starter klokken 09:00 begge dager. 

Det skytes etter MLAICs reglement, i tillegg til de norske og nordiske klassene.  

Nytt av året er at vi setter opp egen ungdomsskyting i følgende klasser: Mariette , S & W, 
Vetterli og Jarmann (o og R i samme klasse) Skyttere i alderen 12 – 17 år kan delta her under 
oppsyn av voksen.

Våpenkontroll vil foregå fredag ettermiddag, samt lørdag og søndag. 

Protestfristen er satt til en time etter at listene er satt opp. 

Premiering etter Norsk Svartkruttunions reglement. 

Kiosk på banen er åpen begge dager. Betalingmuligheter er kontanter. 

NSUs generalforsamling avholdes fredag 28. klokken 19:00 på Finnholt Grendehus som ligger
5 minutter unna banen. (1 km)

Vi prøver også å få i stand en festmiddag på grendehuset på lørdagskvelden. Bestilling og 
betaling for denne gjøres på påmeldingsskjema. Pris: Kr. 200,- pr. person

Påmeldingsfrist: Lørdag 1.juni 2019 

Dette gjelder også lag, men personene på laget kan meldes sekretariatet senest klokken 
09.00 lørdag 29. juni 2019. 

Betaling SKAL følge påmeldingen og ved påmelding/betaling etter fristen kan man ikke 
påregne å få skyte. Betalte starter betales ikke tilbake dersom man ikke stiller til start. 
Skyttere blir ikke registrert før betaling er innkommet.

Overnattingsteder:

● Sanngrund (Telf.: 629 64 660; http://www.sanngrund.no/). Dette er ca. 25 minutters 
kjøring banen. De har 34 hytter samt campingplass. Maten i restauranten deres er 
superb og billig.

● Vormsund Golf Hotell ( http://www.golfhotell.no/). Dette er ca. 30 minutters kjøring 
fra banen. 

● Vinger Hotel and Spa i Kongsvinger (http://www.vinger.no/). Dette er ca. 40 
minutters kjøring fra     banen. Det er også hoteller nær Jessheim og Gardermoen, 
disse er ca 60 minutters kjøring fra banen.
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● Det er også muligheter for camping på skytebanen og ved den gamle skolen (1 km fra
banen). Husk at stevnet er midt i høysesongen, så bestill plass tidlig.

Korsfløyta skytebane: Finnholtveien 1316, 2114 Disenå; GPS: N 60°07,615’ E 011°45,158 
Festmiddagen blir servert i den gamle skolen, ca. 1 km fra banen. 

Kontaktpersoner er Oddvar Deberitz 977 63 412/629 64 380 og Per Ljøgodt 922 64 088

Vel møtt!


