
 

 

  

Eidsvoll Bueskyttere  

Inviterer til Felt-NM 2022. 

Stevnet skytes på vår feltbane i Eidsvoll 

Østsidavegen 22b, 2080 Eidsvoll 
  

Dato: Lørdag 17. september – Søndag 18. september 2022 
Skyterunde: 48 mål, 24 uoppmålte og 24 oppmålte 
Klasser: Alle NM klasser iht. regelverk 
Alder: Alle som er født 2009 eller tidligere 

 
 

 

Program (Med forbehold om endringer): 

Lørdag, 24 mål uoppmålt 

Åpning/Defilering 08:00 
Oppvarming 08:15 
Teknisk kontroll 09:00 
Utmarsj 09:30 
Start skyting 09:45 
 
PU-klasse 12 mål oppmålt 
Oppvarming 10:15 
Teknisk kontroll 10:45 
Utmarsj 11:00 
Start skyting 11:15 
Premieutdeling etter endt stevne, ca kl15:00 

Søndag, 24 mål oppmålt 

Oppvarming 08:15 
Utmarsj 09:00 
Start skyting 09:20 

Premieutdeling rett etter stevnets slutt. 

Hoveddommer: Bjørn Omholt 



 

 

NBFs pokal 
Forutsatt at det blir minst åtte deltakere i kampen om NBF pokal vil denne deles ut til beste  
dame senior (min 8 deltagere) og herre senior (min 8 deltagere). 

Påmelding og betaling 

NM startkontingent senior: Kr 790,- 
NM startkontingent junior: Kr 690,- 

Betaling klubbvis til Felt-NM konto: 1813.62.33420  
Det sendes ut bekreftelse på deltagere og sum. 

Påmelding senest søndag 21. august 2022 
Påmelding klubbvis skal sendes på eget skjema til: nm-pamelding-felt@bueskyting.no 
 

Offisielt NM-felt for PU klassen 
Dette vil bli en løype bestående av 12 oppmålte mål. Vi håper mange vil delta.  
Alle deltagere må ha med seg ledsager.  
Påmelding som for det offisielle NM-felt. Løypa vil fortsatt bestå av 12 mål, med avstander 5-20m. 

 

Lørdag kveld vil det bli et tilleggs arrangement 

Lørdag klokken 18.00 inviterer vi til «Gøy på landet» 
«Gøy på landet» blir nesten som å finne nåla i høystakken, alle bueklasser kan delta. Formatet er 
en pil i hjerte til Eidsvoll sitt lille fabeldyr. De finnes i flokk og følge på ei myr litt lengre oppi 
skogen som ikke langt fra banen. Disse er litt som fuglen Phønix. Fabeldyret vil gjenoppstå i et 
annet format hvis en skal være uheldig og ikke treffe hjertet.  
Formatet er enkelt, siste skytter som ikke ofrer ei pil til fabelriket vil få premien. 
Vi skyter dette som en eliminasjon. De som ofrer en pil får ikke lov til å være med videre. 
Startkontingent: Kr 100,- pr pers 
Deltagerbegrensning: 50 per (først til mølla får være med) 
Premie: 40% av startkontingenten går til vinnere. Vinnere får også lov til å donere 20% av 
startkontingenten til et veldedig formål som ikke hverken er religiøst eller politisk rettet. 
Påmelding: eidsvollbue@gmail.com innen 31. august 2022(merk påmelding «Gøy på landet» 

 

KIOSK med enkel servering, betaling med vipps. 

Velkommen til oss i Eidsvoll 

                                 «solen skinner nesten alltid når vi arrangerer stevner» 
 
 
 
 
 
 



 

 

Veibeskrivelse til banen: 
Fra sør på E6, ta av mot Eidsvoll inn på riksvei 181, forsett mot Gullverket på fylkesvei 181 til kryss 
181/177. Kjør ca 150m på fylkesvei 177 og ta til venstre (skiltet parkering NM). 
 
Fra nord på E6, ta av mot Eidsvoll inn på riksvei 181, forsett mot Gullverket på fylkesvei 181 til kryss 
181/177. Kjør ca 150m på fylkesvei 177 og ta til venstre (skiltet parkering NM). 
 
Fra øst på fylkesvei 181, kjør mot Eidsvoll til kryss 181/177. Kjør ca 150m på fylkesvei 177 og ta til venstre 
(skiltet parkering NM). 
 
 
Overnatting: 
Nærmeste hotell er Best Western på Letohallen, her har vi reservert noen rom frem til 15. juli. 
Enkeltrom à kr 845, -pr døgn inkl. frokost. 
Dobbeltrom à kr 1 095 ,-pr døgn inkl. frokost. 
Første dame/mann til mølla. Oppgi: Felt-NM 2022 
 
Andre hoteller er: 
Se hoteller på Jessheim og Gardermoen.  
Forbundet har avtale med Thon hotellene. 
 
Bobil og campingvogner:  
Storenga Camping AS på Minnesund, ca 8 km fra banen langs fylkesvei 177. 
Dette er en selvbetjent drop in campingplass. 
 
 
 
Ikke mulig å parkere campingvogner og bobiler ved banene, da dette er privat område. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blinker er levert av   



 

 

  

 


