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Løb og skydning forenet til én sportsgren 

 

Nyvest Biatlon 
 

Lørdag d. 25/08 – 2018 

Fra kl. 09:00 - 16:00 
 

Som noget nyt vil Nyvest Skytteforening afholde sit første individuelle Biatlon 

stævne, for øvede og ikke øvede atleter. 

Alle der kan håndtere en riffel på forsvarlig vis, samt løbe kan deltage i stævnet, 

som består af 4 forskellige discipliner, alt efter længde samt skydestilling. 

 
 

Disciplinerne fremgår herunder og består alle af 4 skydninger, samt 5 omgange løb.  

Disciplin Løbelængde pr. 
omgang 

Samlede 
løbedistance Skydestillinger 

Kort Liggende 500 m 2,5 km 4*Liggende 

Kort Stående 500 m 2,5 km 2*stående + 2*liggende 

Lang Liggende 1,7 km 8,5 km 4*Liggende 

Lang Stående 1,7 km 8,5 km 2*stående + 2*liggende 

 
Klassefordeling: 
Alle deltagere vil blive fordelt ind under en af følgende klasser hvor den enkelte skytte vil dyste 

mod ligestillede skytter. Her fremgår også priser samt typen af hjælp deltageren kan gøre brug 

af. Ønsker en udøver at deltage i mere end én disciplin, så vil samme indskudsbeløb blive 

opkrævet for hver disciplin 

 

Klasse: Indskud: Hjælpemidler: 

Børn                6-11år 90,- Kr. Anlæg og hjælper 

Børn                12-14 år 90,- Kr. Anlæg og hjælper 

Junior             15-17 år 90,- Kr. Rem 

Voksen            18 + 110,- Kr. Rem 
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Stævneopbygning: 
 

 

1. Løberute: 

Der vil blive løbet efter Nyvest Skytteforenings standard ruter på 500 meter og 1,7 km i 

bakket terræn med natur underlag med stigninger og fald. 

Der vil være vejvisere samt kontroller fordelt på ruterne. 

 

2. Forløbet: 

Alle deltagere vil starte med at løbe den 1.omgang af 5 før han/hun skal skyde 5 skud, 

derefter løbe samme rute indtil næste skydning, dette vil gentage sig til alle deltagere har 

løbet 5 gange ruten og skudt 4 gange i planlagte rækkefølge 

 

Man vil blive sat i gang løbende ved brug af enkeltstart, så når der er baner ledige vil den 

næste deltager blive sat i gang. På den måde vil man kunne fornemme et aspekt der bruges 

indenfor professionel skiskydning. 

 

3. Skydningen: 

Alle deltager skal skyde 4 gange, hvor der skydes 5 skud pr. gang. De to første runder vil 

være på store huller, hvor det vil blive noteret om man skyder liggende eller stående (dette 

skal være i overensstemmelse med tilmelding). Efterfølgende to skydninger vil være på små 

huller i liggende skydestilling. 

 

Indskydningen af riffel vil foregå på separat afmærket bane. 

 

4. Missede skud: 

For hvert skud som ikke markeres på faldmålene, vil man blive pålagt en strafrunde som skal 

løbes før selve ruten. I så fald at dette ikke overholdes kan det medføre tidstillæg eller 

diskvalifikation. 

Strafrunde  Længde af strafrunde 

Kort/lang rute ca. 35 m 

 
 

5. Rifler:    

Under selve stævnet vil riflen af sikkerhedsmæssige hensyn ikke forlade skydeafsnittet. Det 

er tilladt at medbringe egen cal. 22 riffel, dog er lån af foreningsriffel muligt mod aftale. 

 

6. Regler og bestemmelser 

Regler er som udgangspunkt ifølge skyttebogens bestemmelser, men det er Nyvest’s egne 

dommere og hjælpere der har det sidste ord i forbindelse med regelbrud eller lignende. 
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7. Forplejning: 

Nyest skytteforening vil sørge for at der vil være mulighed for at tilkøbe frokost under selve 

stævnet. Dertil vil der være frugt samt vand til alle deltagere når de kommer i mål. 

 

 

8. Tilmelding: 

Der vil være et begrænset antal deltagerpladser til stævnet. Derfor råder vi til 

forhåndstilmelding til stævnet over mail, som vil være gældende og bindende efter betaling af 

indskud. Betalingen kan ske ved at overfør beløbet til:  

Nyvest Skytteforenings konto 
Reg.nr: 1551 

Konto nummer: 000 620 6484 

eller via Mobilepay til tlf. 28 45 07 06 (Theis Hounsgaard) 

 

Husk!! ved betaling at skrive: at du tilmelder dig i forbindelse med ”Biatlon d. 25” samt dit 

navn, alder, mail og valgte disciplin 

 

Der er også mulighed for at tilmelde på dagen såfremt der er plads. 

 

 

Inkluderet i prisen: 

• Cal.22 ammunition (5 prøveskud + 20 gældende) dertil kan der tilkøbes ekstra. 

• Lån af riffel, bane og udstyr 

• Medaljer i alle klasser. 

 

 

Adresse: 
 

Skydehuset 
Ørningevej 4  

Vestermarie 

3700 Rønne 

Bornholm - Danmark 

 

 

Kontaktoplysninger 

vedrørende tilmelding og spørgsmål 

Email:                                                                                        Nyvest.skytte.ungdom@gmail.com 

Tlf.                                                                                                      28 45 07 06 eller 29 43 57 19 

 

 

mailto:Nyvest.skytte.ungdom@gmail.com
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Kommer du ovrefra, og mangler et sted at 

overnatte?? 

 

Da vi er så heldige at vi befinder os på solskinsøen som er spækket med hoteller og 

vandrehjem, så har vi valgt at vi vil gøre det nemmere for dig hvis du kommer ”over 

fra fastlandet” af. Derfor har vi indhentet kontaktoplysninger og talt med forskellige 

overnatningssteder som er klar til at håndtere jer fra ”Tjøvenhamn” og omegn. 
 

 

Nexø Hostel 
Gl Rønnevej 17A 

3730 Nexø 

Tlf. 70 22 08 98 

Afstand til Nyvest: 21 km 

 

Vejledende pris: 

 

 

 

 

 

 

 

Nordliv Hasle 
Fælledvej 28  

3790 Hasle 

Tlf. 20 61 81 00 

Afstand til Nyvest: 16 km 

 
 

 

Rønne Vandrehjem  
Arsenalvej12 

3700 Rønne 

Tlf. 56 95 13 40 

Afstand til Nyvest: 12 km 

 

Vi henviser til at dette kun er nogle få udvalgte steder vi har taget kontakt til, og at der bør tages 

forbehold for mulige ændringer i priser. 

Nexø Hostel er beliggende i en af Bornholms 

storbyer, og tilbyder udøvere der deltager til  

vores stævne 25% rabat, ved brug af rabatkoden 

”Nyvest2018”. Der kan tilkøbes morgenmad til 79,- pr 

voksen og 49,- pr barn t.o.m. 12 år. Ellers tilbydes der at 

man selv kan laves mad i fælleskøkkenet.  

Vejledende pris pr nat: 
 

2 personer 330 kr 

8 personer 790 kr 

Vejledende pris pr nat: 
 

1 person  375 kr 

2 personer 475 kr 

4 personer 575 kr 
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Færgebilletter til Bornholm 

Ønsker du at sejle til Bornholm for at deltage i stævnet, kan det gøres ved at bestille 

billet hos rederiet Færgen som sejler mellem Rønne-Køge samt Rønne-Ystad 

(mellem Ystad og København går bornholmerbussen rute 866) 

 

 

 

 

 

 

 

Billetter kan bestilles på siden: ”www.faergen.dk” eller ”www.bornholmerbussen.dk” 

Nedenstående eksempel er fra Faergen.dk og indeholder vejledende priser. 

 

 

 
Gående returbillet: 

Ystad- Rønne  
Indeholder ikke billet til 

bornholmerbussen 

Dato: 24/08 til 26/08 

Bil returbillet: 

Ystad - Rønne 

 
 

Dato: 24/08 til 26/08 

 

 


