
 Fredrikstad Open 
 

2019 
 

Fredrikstad Miniatyrskytterlag inviterer til internasjonalt luftstevne. 

 
 

STED: ROLVSØYHALLEN 

23. - 24. november 2019 

Lørdag og søndag start kl. 09.00 

Det skytes på elektroniske skiver 

 

PROGRAM: 

Luftrifle 40 og 60 skudd, 

 

FINALER: 

Finaler begge dager 

I SH klassene skytes det en felles finale ved minimum 8 deltagere til sammen på 

liggende øvelse. 

I de resterende klassene vil de 28 beste skytterne, ut ifra gjennomsnitt pr skudd på 

innledende skyting, skyte kvalifisering til finale. Har en av de 28 beste reist/forlatt 

stedet før finalekvalifiseringen finner sted, vil neste på lista få mulighet til å skyte. 

Det skytes 10 skudd med desimal i kvalifiseringen, hvor så de 8 beste går videre til 

siste del av finalen som blir skutt som finale etter internasjonalt reglement. 

 

PREMIERING begge dager etter finalen: 

 

1. premie kr 3000  

2. premie kr 2000 

3. premie kr 1000 

 

Medaljer til de tre beste i hver klasse etter innledende skyting. 

I SH blir det en bestemannspremie begge dager etter finalen, om den blir gjennomført, 

i tillegg til medaljer i klassene. 

De SH skytterne som ønsker å skyte stående på Fredrikstad Open, bes om å sende en 

epost til oyj@megalink.no, så skal vi prøve å få det til. 

mailto:oyj@megalink.no


UTSTYRSKONTROLL: 

Veteraner skal kun gjennom våpenkontroll, og ikke kleskontroll 

 

 

KLASSER: 
Senior Menn, Senior Kvinner 

Junior Menn, Junior Kvinner 

Veteran v45+, SH1: R3 og SH2: R5 og SH3 

 

STARTKONTIGENT: 

Startkontingent kr 300,00 per dag/øvelse  
Startkontingenten betales ved påmelding via «Min idrett»  

 

PÅMELDING INNEN 18. NOVEMBER. 

Påmelding via https://mi.nif.no/ 

 

 

Følg med på hjemmesiden til Fredrikstad Open 2019 (link til høyre på www.fmsl.no). 

Det vil bli lagt ut informasjon fortløpende om arrangementet. 

 

Her vil det også bli lagt ut info om overnatting. 

 

Det vil bli kafeteria med enkel servering og live visning. 

 

Vi ønsker alle sammen velkommen til en god konkurranse! 

 
 

Skytterhilsen 
 

Fredrikstad Miniatyrskytterlag 
 

https://mi.nif.no/

