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FELLES: 
Rygge, Råde og Sarpsborg skytterlag innbyr til åpne banestevner for alle klasser  

05 – 8.september. Arrangørene skyter 5.september i Sarpsborg  

Andre skyttere gis anledning til å delta så langt plassene rekker. 

Internettpåmelding: www.dfs.no (Arrangementskalender) fra 11. august til og med 3. september. 

 

I 2019 settes det opp 3 stk sammenlagtpremier for alle 3 stevner gitt av Holstad Våpen AS: 

- ett gavekort kr 1000 til beste plass-siffer i klassene R/ER/J 

- ett gavekort kr 1000 til beste plass-siffer i klassene V55/V65/V73 

- ett gavekort kr 1500 til beste plass-siffer i klasse 3-5 

Står flere skyttere med samme plass-siffer, går den foran som har beste enkeltpassering, deretter nest beste. 

Ved fortsatt likhet rangeres etter høyest poengsum sammenlagt, deretter innertierreglen. 

 

Program: 

DFS 25 skudd med fortløpende omgang for alle klasser unntatt åpen klasse, HK416, AG3, NU og NV 

Innskudd: kl. NU/NV/R/E/J/EJ=kr 90,- (45,- til arr.) og kr.140,- (75,- til arr) for øvrige klasser. 

 

Medaljer: 

Det deles ut 3 medaljer i klasse 3-5, 3 medaljer i klassene R/ER/J/EJ, 1 medalje i klasse 2, 1 medalje i klasse 

1 og 1 medalje i hver av veteranklassene.  

 

Pengepremiering iht. skytterboka på 10 og 15 skudd. NU mottar gjenstandspremier. 

Resultater vil komme på våre hjemmesider. Se DFS skytterlinken. 
 

RYGGESTEVNE: 
Banen ligger ca. 1 km syd for Rygge Kirke, mot Larkollen.  

Servering på skytterhuset. Kontakttelefon: 906 97 883. Tlf. stevnedagen: 906 97 883 

http://kart.finn.no/?lng=10.72264&lat=59.36760&zoom=17&mapType=normap&markers=10.72264,59.367

60,r,KUREFJORDVEIEN+99%7C10.72264,59.36760,r,KUREFJORDVEIEN+99 (klikk link for kart)

  

RÅDESTEVNE: 
Følg skilt fra Karlshus sentrum Rv 118 til Karlshus bruk. 

Servering på skytterhuset. Kontakttelefon: 950 21 900. Telefon stevnedagen: 950 43 086 

http://kart.finn.no/?lng=10.88627&lat=59.35450&zoom=16&mapType=normap&markers=10.88071,59.356

06,r,Brukerdefinert (klikk link for kart) 

 

SARPSBORGSTEVNE: 
Banen ligger ved riksvei 114. Ta av fra E6 følg Rv. 114 ca 6 km mot Skiptvet. Veien er skiltet.  

Servering på skytterhuset. Kontakttelefon: 971 90 074. Tlf. stevnedagen: 69 14 88 18. 

GPS koordinatene til banen er: N 59 20’ 42,4’’ Ø 11 04’ 57,6’’ (Klikk link for kart)  
http://kart.finn.no/?lng=11.08267&lat=59.34511&zoom=17&mapType=finnvector&markers=11.08267,59.34511,r,%C3%9
8DEG%C3%85RDVEIEN+2  

"Følg oss på Facebook - Trippelstevne Østfold: Rygge, Råde og Sarpsborg" 
Med skytterhilsen 

Rygge, Råde og Sarpsborg skytterlag 
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