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NM Skive 2021 
Med tilpassinger til Koronasituasjonen 

 
NM Skive 2021 blir delt. Det blir NM Skive Senior og NM skive Junior. 

 
Innenfor de retningslinjer som kom fredag 18 juni er det ikke mulig å avholde 
et ordinært NM. 
 
NBF har derfor avklart de nye retningslinjene juridisk med NIF og for å kunne 
avholde NM Skive etter gjeldene regler er vi kommet frem til følgende: 

 
 

1. NM Skive deles opp til NM Skive Senior og NM Skive Junior. De som 
aldersmessig tilhører junior NM kan ikke melde seg på i senior NM.     
Det kan bli deltagerbegrensning. Alle påmeldinger må være i prioritert 
rekkefølge. 

 
2. NM Skive Senior skytes i 2 puljer på fredag, eventuelt 1 pulje fredag 

avhengig av antall påmeldte. Ved 2 puljer blir det åpning av NM mellom 
puljene etter nærmere anvisning.  

 
Finalene skytes på søndag med premieutdeling direkte etter finalene.  
 
Begrensningen på 200 akkrediterte pr kohort gjelder også her. 
 

3. NM Skive junior skytes innledende på lørdag med påfølgende finaler og 
premieutdeling på lørdag. Det blir åpning av junior NM mellom 
innledende skyting og finalene. 
 

4. Det blir ingen lagskyting. 
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5. Banen blir kun åpen for akkrediterte personer. Akkrediteringen skal ha 
motsatte farger. Antall lagledere vil bli tilpasset etter påmeldingsfristen. 
Det kan bli reduksjon i antall lagledere. 
 

6.  Field of Play, (FOP) Blir ikke åpent for publikum. FOP vil være hele det 
inngjerdede område. Det som vanligvis er publikumsområdet, vil være 
stengt for publikum. 
 

7. Lokale utbrudd og retningslinjer må håndteres nærmere arrangementet. 
Dette gjelder skyttere, Dommere, stab og eventuelt andre.  

 
Reglene for smittevern og de lokale rådene rundt smittevern må følges av 
påmeldte deltagere. De som eventuelt bor i røde områder med råd om 
ikke å reise bør ikke reise/delta.  
 

Disse planene tar høyde for at det kan bli innstramminger nasjonalt/regionalt 
og lokalt i løpet av sommeren og vi vil allikevel kunne avholde NM Skive.  
 
 
Endringer kan forekomme og vi ber alle deltagere holde seg oppdatert på 
endringene som blir publisert på  
NBF sine NM sider  
og  
Sandefjord Bueskyttere sine NM sider. 
 
Denne informasjonen er sendt ut til alle klubber på buemail. 
 
Ytterligere informasjon vil bli gitt når påmeldingene foreligger 
 
Har dere som deltagere spørsmål rundt dette eller andre ting rundt NM så ta 
kontakt med Sandefjord Bueskyttere, Johny Sandbæk. 
 
Mvh 
Sandefjord Bueskyttere  
Johny Sandbæk  
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