
 

NUM 2016  

I år har ungdomsutvalget virkelig sprengt grensene! Det blir 
Archery Tag for de norske ungdommene før vi drar til Danmark: 

Onsdag 29.juni kl 17:00 kjører bussen fra Gardermoen til Floren 
skole på Hvaler. Henting på veien er mulig, men må avtales god tid 
på forhånd. Vi overnatter i klasserom som vanlig på NUM. Ha med 
liggeunderlag og sovepose. 

Torsdag 30. Juni blir det Archery Tag og litt fin puss på 
skiveskytingen. Og annet sosialt. 

Fredag 01.juli kjører vi videre til Danmark med buss. Se egen side 
med program fra Danmark for helgen. 

Søndag 03.juli reiser vi tilbake til Floren skole etter 
premieutdelingen.  

Mandag 04.juli blir det sosialt og 3D/Felt opplegg med Eivind 
Lie. 

Tirsdag 05.juli tilbake til Gardermoen til klokken 16:00 

 

 

Mer detaljert og fullstendig tidsskjema blir sendt ut til påmeldte  

Archery Tag: 

Det er det samme som paintball 
bare med pil og bue i en mye 
svakere grad. Man får utlevert 
sikkerhetsutstyr og spesialutstyr og 
skal ikke benytte egne buer. Pilene 
har en stor ”kanonball” lignende 
klump frempå som en spiss. Her er 
noen youtube videoer:  

http://youtu.be/1bz-uKlZiQo 

http://youtu.be/Xu0OfcbMECE 



 

 



 
 

  

 

Prisinfomasjon: 

Skyttere*: 2 400 kr  

Lagledere**: 1 950 kr 

 

*Skyttere/Lagledere som ankommer Gardermoen med fly vil mulig bli gitt en 
reisestønad. Oppfordres til å søke kretser for stønad uannsett, da dette er noe mange 
kretser gir støtte til. Og kretser oppfordres til å støtte ungdommene da det er 
ungdommens idrettsår og gi dem en opplevelse de sent vil glemme! ;) 

**Lagledere er ikke med på Archery Tag. Om det er ønskelig kommer mulig en 
avgift på 350 kr i tillegg.  

Alle deltakere får 2 landslagstrøyer for NUM. Lagledere får Coach på ryggen. Disse 
må tas vare på til senere NUM. 

 

 

Påmelding: 

 

Stusser du enda på om du skal være med? Da melder du deg på! 
Nordiskt Ungdomsmesterskap høres kanskje farlig og skummelt ut for 
nye skyttere, men dette er først og fremst et sosialt tiltak og skal være 
gøy! J BLI MED! 

 

Det er muligheter for at det blir en deltakerbegrensning, så det er som 
vanlig FØRSTE MANN/DAME TIL MØLLA som gjelder ;)  

 

Det skytes i aldersbestemte klasser; Rekrutt, Kadett og Junior (13-20 år) 

Påmelding sendes klubbvis til Endre Vik Larsen på mail innen fredag 22. april. 
Klubbene må benytte påmeldingsskjema sendt som eget vedlegg.  

 

For spørsmål kan Endre kontaktes på mail, eller på telefon: 99125103 

 

 


