
Info til våre skyttere 
 
Torsdag 7 oktober begynner vi opp igjen  
Vi legger opp til at det hver torsdag og fredag er plass til 4 lag à 6 skyttere. 
Kun påmeldte skyttere er garantert plass for gjennomføring av skyting den aktuelle kvelden. 
Viktig at skyttere møter opp og er klare til å skyte ved oppsatt tid. Vi ønsker at dere møter 10-15 
minutter før oppsatt skytetid. 
 
Torsdager: 
Lag 1 og 2 mellom ca. kl. 18:00 – 20:00 vil være kun presisjonsskyting med fokus på rekrutter. (Her 
holdes det av 6 plasser i lag 1 til rekrutter frem til tirsdag. Lag 2 er tenkt primært for erfarne). 
Lag 3 og 4 mellom ca. kl. 20:00 – 22:00 vil skyte vanlig program. 
 
Fredager 
Lag 1 begynner kl. 18:00, lag 2 ca. kl. 19:00. 
Her skytes primært dagens oppsatte program.  
 
 
Link til påmelding finner dere her: 
https://www.nesbyenpistolklubb.com/?page_id=2558 
Eventuelt finner dere denne på vår hjemmeside under fanen påmelding. 
 
For å benytte kalenderen velg dato alltid torsdag eller fredag. 
Kalenderen åpnes natt til søndag for booking torsdag, og natt til mandag for skyting fredager. 
 
 

 
Er klokkeslettet grått betyr det at laget er fullt. 
 
Er klokkeslettet markert hvitt er det fortsatt ledige plasser på laget, antall ledige plasser vil stå i 
parentes. 
 
Etter dere har valgt klokkeslett, legger dere inn navn og e-post, videre klikker submit. 
Etter dette får dere en e-post med bekreftelse på skytingen. 



 
For kansellering av oppsatt trening vil dere få en lenke på e-post, kan også havne i søppelpostfilteret. 
Her kan dere klikke Cancel. Se nedenstående eksempel. 

 
 
Primært skal dere benytte lenken dere får i e-post, eventuelt kan dere sende tekstmelding til 955 24 
013 
Oppmøte er ved gammel inngang på Tinghuset. 
 
Er dere forsinket vil døren være låst når dere ankommer og noen i det gjeldende laget må låse dere 
inn. 
 
Ha en fin dag! 
Truls Buseth 
Sekretær 


