JM LUFTVÅPEN OG MINIATYRGEVÆR
Trondheim
Lørdag 14. mars 2020
Marienborg JBIL har gleden av å invitere til jernbanemesterskap i Skyting med luftpistol/-gevær

og miniatyrgevær, lørdag 14. mars. Vi starter med luftvåpen kl 09:00 og satser på å starte med
miniatyrgevær på 15m ca kl 12:00.
Luftvåpen skytes på Trondheim Sportsskytteres bane på Kattem, i kjelleren under Myrsnipevegen
25-27. Miniatyrgevær skytes i «Tunnelen» ved Marienborg Verksted, i Osloveien.
Det blir ordnet biltransport fra jernbanestasjon til og mellom skytebanene.
I JM skytes det i følgende klasser:
Kl B
Kl C
Kl D

Bedriftsskyttere (inkl. aktive)
Damer
Veteran (56 år)

Alle deltagere i JM må være medlem av Norsk Jernbane Idrettsforbund. Sjekk om klubben
din har betalt kontingent til NJIF for deg!
Dessuten inviteres det til gjesteklasser på ledige skiver
Kl G

Gjesteklasse Pistol /Gjesteklasse Gevær

Både aktive og bedriftsskyttere bruker internasjonale luftvåpenskiver. Luftvåpen skytes på
MegaLink elektroniske skiver – ny type. Miniatyrgevær 15m skytes på pappskiver med
skivetrekk.
Jernbanemestere blir:
Luftgevær: Beste skytter uansett klasse, beste dame og beste veteran.
Luftpistol: Beste skytter uansett klasse og beste dame.
Miniatyr: Beste skytter uansett klasse.
NJIFs Pokaler tilfaller i år beste skytter uansett klasse, luftgevær og luftpistol.
Det må være minimum 2 deltagere for at det skal blir kåret jernbanemester i den aktuelle klassen.
Veteran er de som i kalenderåret fyller 56 år eller er eldre.
Gavepremier mottas med takk!!!

Deltakeravgift er kr 100,-/øvelse, betales kontant ved oppmøte, evt i god tid: 1440.35.54791,
merket: JM i skyting og med hvilke skyttere det gjelder for.
Påmelding innen 1. mars til Kjell S. Johansen (kjellsjo@online.no),
Evt spørsmål, tlf: 900 79 986. Ved påmelding av flere, bruk gjerne vedlagte påmeldingsskjema.
Uansett ønsker vi opplysninger om tlf.nr., navn, gren, klasse og transportbehov/når.

Overnatting. Hvis noen ønsker dette, må det ordnes av lagene selv.

PÅMELDING JERNBANEMESTERSKAP i Skyting
Lørdag 14. mars 2020
Luftgevær, Miniatyrgevær 15 m, Luftpistol

Telefon:

Navn:

Gren:
LP/LG/MG

Klasse Trenger
transport kl

NB:
Deltakeravgift er kr 100,-/øvelse betales til bank eller kontant ved oppmøte.
LAGETS NAVN:
ADR:
KONTAKTPERSON :
TLF:

