
Velkommen til NOP Bergens tolvte Julegris-felt - et klubbinternt uhøytidelig stevne hvis hovedmål er det sosiale.  
Stevnet skytes i mørke på bane 8 på Ulven, ONSDAG 7 desember kl 18.30, med bruk av lyskastere og fakkelbokser.  

ANTALL FIGURER: 
3 stk figurer (1 gris og 2 villsvin, sistnevnte har satt reinsdyret “Rudolf” i fare) 
1 stk reinsdyr (Reinen “Rudolf”, som en får straffepoeng om en treffer, se lenger nede) 

ANTALL SKUDD: 
12 skudd (6 + 6 skudd) 
En skyter først 6 skudd og lader om. Hurtiglader eller ekstra magasin er tillatt. 
OBS: DET SKAL SKYTES TOMT - INGEN SKUDD I KAMMERET VED OMLADING! - GOD TID TIL OMLADING!  

AVSTAND / TID / ANDRE FAKTORER:
Øvelsen skytes på tid (avstand og tid bestemmes av stevneleder, etter forholdene - ca 10-12m, og 30-120 sek)  

POENG (individuell- og lag-konkurranse): 
Poeng telles etter samme prinsipp som for vanlig felt, men med andre verdier: Hver truffet figur (gris/villsvin) teller 5 poeng, 
hvert treff i den svarte delen av grisen/villsvinene teller også 5 poeng.  
Maksimal oppnåelig poengsum blir derfor 75 poeng (15 + 60).
 
LAG-KONKURRANSE: 
Hvert lag, som plukkes ut av stevneleder, (2-5 skyttere), besvarer en Jule-QUIZ, etter skytingen - som kan gi laget inntil 10 
ekstra poeng, som summeres til skyte-resultatet. Antall skyttere som teller med justeres ved behov, med fradrag for lagets 
dårligste enkeltresultat.   

STRAFFEPOENG: 
Dersom en treffer “Rudolf” - får en fradrag på 6 poeng (minus 6 poeng) for det første treffet, dersom en treffer “Rudolf” med 
flere enn et skudd, vil en få 1 ekstra straffepoeng pr skudd, (dvs. 2 treff i reinen gir 7 poeng trekk, 3 treff gir 8, osv. Ingen kan 
få lavere sammenlagt poengsum enn 0 i hele øvelsen.  
Treff i Rudolf er når skuddet tangerer det HVITE OMRÅDET i reinen.  

RANGERING: 
Ved poenglikhet, rangeres først etter 0- eller færrest treff i Rudolf, deretter summen av de 5 beste i stort villsvin, antall treff i 
stort villsvin, antall treff i det minste villsvinet og til slutt antall treff i grisen.  

FORHÅNDSPÅMELDING: 
Senest TIR 06.12.22 kl 21.00, send SMS til 900 96 950  

STEVNEAVGIFT: 
Julegris stevnet er gratis. 
Dersom tiden tillater det, kan en skyte 2 ganger, men kun det første resultatet teller.  

PREMIERING: 
Marsipan-griser i ulike størrelser (premie til alle). Stevnet teller også med til Presisjonspokalen. 

KLASSE/VÅPEN:
Alle skyter i samme klasse, alle typer håndvåpen (fra .22 LR til og med .45 ACP) er tillatt.  
(også lov med kompensator).  

JURY: Arr. komiteen er suveren jury. Klager mottas ikke - bare evt skryt for gløgg/kaffe! 

P R O G R A M 
JULEGRIS - FELT 22 

Ulven bane 8, 7. des 22 kl 18.30 
OBS! FORHÅNDSPÅMELDING


