
 
Blåtind Spesial: 
  
Sted: Blåtind skytefelt, Troms.  
Tid: 15-16 juli 2022  
Plasser: 35stk  
Deltaker avgift: 1000kr  
MD: John Olav Nordby 
 
Fredag 15 juli 1700: 
I år blir ELR konkurransen arrangert på fredag og vil bli skutt ut over ettermiddag/kveld i forhåpentligvis strålende 
midnatt sol. Send mail til konkurranse@tlbf.no for påmelding, informer om fullt navn, om du ønsker å skyte i light 
(opp til og med .30 kaliber) eller heavy (alt over .30 kaliber og opp til .50 kaliber) og oppgi kaliber du skal skyte 
med. Legg merke til at light skyttere kan skyte i heavy klasse om dem ønsker, men ikke motsatt.  
 
Max antall skudd: TBA, vil bli oppdatert i matchbook. 
Max avstand: TBA. 
Max kaliber: fritt kaliber valg, stål kjerne kuler ikke tillatt. 
Klasser: TBA 
Premiering: Det vil kåres sammenlagt 1-3 plass som premieres, samt kåres klasse vinnere i light/heavy. 

 
Lørdag 16 juli 0900:  
Blåtind Spesial er en nedskalert versjon av den legendariske Midnight Sun Rifle Challenge. Hoved matchen vil 
foregå i Blåtind skytefelt i indre Troms og vil inneholde noen klassikere fra tidligere MSRC samt nye momenter. 
MD og hjelpemannskap vil også delta på matchen så ingen ukjente avstander eller andre favoriserende faktorer. 
Matchen blir arrangert av noen få, og hovedfokus blir dermed skyting og sosialt.  
Pga usikkerhet rundt utformingen av noen av stagene så vil matchbook vil bli sendt ut på mail 1-2 dager før match 
start til de som har fått plass. Matchen gir seriepoeng i PRS Norge serien. 
 
Max antall skudd: 130, vil bli oppdatert i matchbook.  
Max avstand: Ca 1200m.  
Max kaliber: .30 cal, 67mm hylse lengde. 300WM eller tilsvarende.  
Max 950m/s V0.  
Premiering: Treknings premier samt plaketter til 1-3 plass. Vinner får billett til Kahles DLR-finalen 9-11 september. 
 
Under hoved stevnet vil det bli noe gåing til fots, så vær forberedt på at alt utstyr må bæres. Det vil tillates å kjøre 
opp i feltene og parkere på oppmerket område før spredning ut i feltet. 
 
 
Overnatting og mat:  
Under Blåtind Spesial vil det ikke bli servert mat, og den enkelte må selv sørge for mat og drikke for oppholdet. 
Det vil bli mulig og telte på et større plen område og dette vil være eneste mulighet for overnatting på området om 
du ikke har campingvogn etc. Toaletter og vann blitt lett tilgjengelig i nærheten av camp område. Vann kanner 
med friskt vann vil være tilgjengelig ved camp og ute i feltet. Spm rettes til: konkurranse@tlbf.no  
 
Kart koordinater: 69.185028, 18.698402  

 
Map:  
https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=10&lat=7679372.89&lon=6

46621.28&markerLat=7679372.89489746&markerLon=646621.2778320312&panel=searchOptionsPa

nel&sok=Bl%C3%A5tindveien 
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