
 
 

 

BBPPKK  VViinntteerrsseerriiee  22001166--1177  
 

 

Bærum pistolklubbs tradisjonelle Vinterserie starter i år torsdag 20. oktober. 

Opplegget blir denne gang litt annerledes enn tidligere. Det settes opp en 

feltløype med 10 standplasser. Skytingen gjennomføres med 2-manns lag etter 

Norgesfeltprinsippet. 

 

Det skytes alle våpengrupper unntatt Magnum 1 og Magnum 2. Løypa er på 60 

skudd for FGMR og 50 skudd for SPSR.  

 

Påmelding fra kl. 1745 i BPKs klubbhus. Første start kl. 1800. 
Startkontingent kr. 50,- pr. runde. 
Siste start ca. kl. 2015. 

 

Det skytes hver torsdag frem til påsken 2017, med unntak av torsdag 10.11., 

da det arrangeres Norgesfelt, og torsdag 24.11., da det arrangeres mørkefelt. 

 

De 5 beste resultatene teller til et sluttresultat og premiering av de tre beste i 

hver våpengruppe. I tillegg premieres en ”60-klubb” (”50-klubb” for SPSR) for 

de som skyter 6 (5) innersoner på standplass 8 (duellskive). 

Det blir avslutning med premieutdeling, kaffe, kaker og unnskyldninger for 

dårlige resultat i BPKs klubbhus torsdag 6. april 2017 etter endt skyting, dvs. ca. 

kl. 2100. 

Vel møtt til sesongens Vinterserie! 



Vinterserien 2016-17 
 

 Kr 50,- pr. start. 

 All skyting skjer fra standplasshuset. 

 To-manns lag etter Norgesfeltprinsippet.  

 12 sekunder skytetid på alle standplasser. 

 Standplasser med røde figurer skytes stående én hånd, resten stående fri for alle 
våpengrupper. 

 Max poeng FGMR: 95, SPSR: 84. 

 Våpengrupper: F, G, R, M, SP, SR. 

 Innersoner telles hele veien. På st.pl. 8 er 10’eren innersone. Innersoner her (10’ere) 
legger grunnlag for 60-klubben (50-klubben for SP og SR). 

 Figuroppsettet blir likt eller tilnærmet likt hele perioden, slik at de fem beste resultatene 
teller til sammenlagt premiering. 

 

     
St.pl. 1 
25 m 

St.pl. 2 
25 m 

St.pl. 3 
25 m 

St.pl. 4 
20 m 

St.pl. 5 
25 m 

     
St.pl. 6 
15 m 

St.pl. 7 
15 m 

St.pl. 8 
25 m 

St.pl. 9 
25 m 

St.pl. 10 
20 m 
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