skyting

Innbydelse til OBIks
SErIESkyTIng 2018/2019
Oslo Bedriftsidrettskrets
innbyr herved ditt lag til
serieskyting 2018/2019.
SErIEfOrmEr:
Det er serier for Luftrifle, Miniatyr
og Luftpistol.
Serien består av 6 runder og
starter i slutten av september og
avsluttes i april.
Hvert lag består av 4 skyttere
hvorav de 3 beste teller.
I miniatyr og luftpistol blir det
1 divisjon, mens vi håper på 3
divisjoner for luftrifle.
Opp og nedrykk mellom
divisjonene etter gjeldende
reglement.
Nye lag plasseres i laveste
divisjon.
STED fOr SkyTIng:
Luftpistol og luftrifle avvikles på de
respektive lags baner og/eller på
Kolsås.
Miniatyr avvikles på skytterbanen
til Media Trykk, Oslo i
Sandakerveien 121.
hvEm kan DElTa:
Alle ansatte i bedriften over 15 år
kan delta uavhengig om de skyter
”aktivt” for et ordinært skytterlag
eller ikke.
I tillegg kan ektefelle/samboer
og barn av ansatte (over 15.år) delta
dersom disse ikke skyter ”aktivt”.
Etter fylte 40 år kan disse skyte i
bedriftsserien.
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DISpEnSaSJOn:
Det kan søkes dispensasjon for
skyttere som ikke er ansatt i
bedriften dersom de er fylt 15 år
og ikke skyter ”aktivt” i et ordinært
skytterlag.
Man kan ikke søke dispensasjon
for ”aktive” skyttere under 40 år.
Det kan søkes dispensasjon for
”aktive” skyttere som har fylt 40 år.
STarTkOnTIngEnT:
Startkontingenten er kr. 825,- pr. lag
som inkluderer bladet ”Bedriftsidrett
i Oslo”.
Lag som trekker seg etter
at serien er satt opp vil ikke få
refundert startkontingenten.
påmElDIng:
Du finner påmeldingsblanketten på
www.obik.no
BETalIng:
Faktura blir tilsendt så snart
påmeldingen er mottatt.

HUSK! Påmeldingen er ikke gyldig
før faktura er betalt.
gEnErEll InfO:
Luftrifle og luftpistol lag som ikke
disponerer egen bane bes opplyse
om dette.
Lag som ønsker å påta seg
arrangement av stevner eller KM
i de forskjellige grener bes melde
fra om dette. Oppgi også hvilken
uke stevnet ønskes arrangert, samt
alternativ uke hvis det skulle bli
kollisjoner.
SpørSmål:
Spørsmål vedrørende skyting rettes
til: Stein Aker
E-post obik@obik.no
Telefon 22 57 97 72
med hilsen Oslo
Bedriftsidrettskrets

Tom Erik Sundsbø Per M. Ellefsplass
Leder
Skytterutvalget

