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Til deltakere på Iron Valley 2020 
 
 
        Råde, 1.7.2020 
 
 
 

Informasjon om Iron Valley 2020 
 
Søndag 6.september 2020 avholdes årets Iron Valley i Jerndalen 
Skytepark i Råde. Stevnet skytes som tidligere i to skift, for 
å redusere ventetiden for skyttere. Vær oppmerksom på dette 
når du som skytter velger squad. 
 
Årets stevne har 12 squader med 6 skytter i hver squad, totalt 
72 deltakere i mainmatch. Pris for mainmatch er 350 kr. I 
prematch er det satt av 40 plasser. Det er selvsagt gratis for 
deltakere i prematch å skyte Iron Valley. Vi trenger også i år 
hjelp for å arrangere stevnet. Dersom du har anledning til å 
hjelpe til med å arrangere stevnet registrerer du deg i pre-
match. Send oss samtidig en epost hvor du indikerer hvilken 
rolle du kan fylle (RO eller patching).  
 
For å bli godkjent i mainmatch må du betale ved bruk av PayPal 
på SSI. Registreringer uten betalt deltakeravgift anses som 
Pending. Fra 10 august vil vi begynne å slette deltakere med 
status Pending (hvis noen) for å gi plass til eventuelle 
deltakere på venteliste som har betalt. For å sikre plass i 
matchen anbefaler vi derfor at du betaler før denne datoen. 
Dette gjelder også dersom du er på venteliste. De på vente-
liste som har betalt vil bli prioritert til mainmatch. 
Personer på venteliste, som har betalt, vil selvsagt få 
refusjon dersom de ikke blir Approved for mainmatch. Skyttere 
som får status Pending må betale innen en uke for å beholde 
plassen i mainmatch. 
 
Refusjon for Iron Valley gis til de som melder seg av før 20. 
august. Etter dette kan vi ikke garantere refusjon. 
 
Premieringen på stevet blir som følger: Gavekort til vinnerne 
i klasser med mer enn 7 deltakere. I tillegg loddes det ut et 
gavekort blant de som har hjulpet til med å arrangere matchen. 
På grunn av koronasituasjonen vi befinner oss i vil det ikke 
bli foretatt en fysisk premieutdeling i etterkant av matchen. 
Alle premier vil bli sendt ut til vinnerne. 
 
Koronasituasjonen gjør også at det i år ikke vil være kiosk på 
stevnet. Det vil være brus tilgjengelig for kjøp (etter selv-
betjeningsprinsippet). Kaffe er gratis, og vil være 
tilgjengelig. Matchen vil følge de til enhver tid gjeldende 
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smittevernreglene fra FHI/Regjeringen. Deltakere og mannskaper 
plikter å gjøre seg kjent med disse i forkant av stevnet. Det 
er viktig at god håndhygiene og avstand praktiseres under 
matchen. Alle oppfordres til å ha med egen håndsprit og bruke 
denne aktivt under matchen. 
 
Vi har også i år fått med oss JB Shooting som match sponsor. 
Premiene i år vil være gavekort fra JB Shooting. I tillegg vil 
det være premie til overall high HF på stage 1. JB Shooting 
vil være til stede under matchen med en liten shop/demo. 
Dersom du bestiller varer før stevnet vil det også være mulig 
å få det levert på stevnet. Gå inn på 
https://www.jbshooting.com/ for å se tilgjengelige produkter. 
Bestill, velg hentes/etter avtale og skriv Iron i kommentar-
feltet. 
 
Se vedlegg Shooting Order for å informasjon om oppsett for 
matchen. 


