
 

Interesseret i at læse mere? Følg med og bliv opdateret på facebooksiden  

”Nyvest Skytteforening” hvor begivenheden, nyheder  

og billeder fra ”Nyvest Biatlon” kan findes  

 

 

 

 

 

 

 

Er du klar til at udfordre dig selv? 

 

Vi vil i år lave et af de bedste 

biatlonstævner der har været på Bornholm. 

Vores mål er nemlig at udbrede sporten 

sammen med dig, ved at udfordre dig til at 

komme og prøve noget nyt. 

Biatlon er nemlig mere end bare løb, det er 

både en mental og fysisk udfordrende sport 

som kan dyrkes af alle med bare den 

mindste smule kondi.  

Derfor giver vi nu dig muligheden for at 

være en del af vores udfordrende løb hvor 

der kan deltages i hele 4 discipliner på 

distancerne 8,5 km og 2,5 km. 

Alle deltagere vil skiftevis skulle løbe og 

skyde for at gennemføre, og der vil være 

instruktører der vil fortælle hvordan man 

skyder samt hvordan stævnet vil forløbe. 

Klar på udfordringen? Så tag din familie, 

venner eller kollegaer under armen og test 

dig selv sammen med os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S  k  y  t  t  e  f  o  r  e  n  i  n  g  

 
 

Tilmelding sker ved kontooverførsel til 

Nyvest Skytteforening 1551-0006206484 

eller over mobilepay 61 33 49 13.  
 

For nærmere information skriv til 

riffel@nyvest.dk 

 
Der kan tilmeldes på dagen ved ledige 

startnumre  
 

Medaljeoverrækkelse efter stævnet 
 

Der er mulighed for lån af skydeudstyr  
 

 

 
 

 Kort liggende 

5 runder af 500m med 4 liggende skydninger. 
 

 Kort stående 

5 runder af 500m med 2 liggende og 2 stående 

skydninger. 
 

 Lang liggende 

5 runder af 1,7 km med 4 liggende skydninger. 
 

 Lang stående 

5 runder af 1,7 km med 2 liggende og 2 stående 

skydninger 

 

 

 
Børn 6-11 år 

Børn 12-14 år 

Junior 15-17 år 

89 kr 

89 kr 

89 kr 

Voksen 18+ 99 kr 

 

   Vedrørende tilmelding/spørgsmål

 Skydehuset 

Ørningevej 4  

3700 Rønne 

Bornholm  

 Email 
 

Tlf. 

riffel@nyvest.dk 
 

61 33 49 13 
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