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Velkommen til Bislett Archery, en fortsettelse 
av Oslo Bueskytteres tradisjonsrike 
Olsokstevne, men tidligere på sommeren. Etter 
en sped begynnelse på Frogner Stadion avbrutt 
av en pandemi fortsetter vi på Bislett Stadion 
med to dager både moderne og tradisjonelt, 
WA 720 med finaler og WA 1440. Det er dere 
som deltakere som avgjør om dette blir den nye 
tradisjonen - så igjen - velkommen og nyt Bislett 
Archery sammen med oss. 
 

– George Refseth, Stevnegeneral for Bislett Archery 

 

Det er med stor glede at Oslo Bueskyttere etter 

mange år i skyggen igjen inntar Oslos Storstue, 

Bislett Stadion. Etter flere år med hardt arbeid 

har stevnegruppen endelig fått på plass 

stevnet, og ikke nok med det har vi også fått 

med både Humlekjær og Tradbow på laget. Jeg 

vil herved også utrette en stor takk til alle 

bidragsytere, og en ekstra stor honnør til 

George Refseth som har ledet arbeidet med 

Bislett Archery og hatt hele prosjektet som sitt 

store hjertebarn. Dette er enorm stas, og jeg 

håper alle deltakere, dommere, banemannskap 

og publikum får en opplevelse de sent vil 

glemme!  

 
– Benjamin Backofen, Leder i Oslo Bueskyttere 
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Telefonliste: 
 
George Refseth, Stevnegeneral 

90855673 

 

Benjamin Backofen, Leder OBS 

93672262 

 

Endre Vik Larsen, Sekretariat og alt muligmann 

99125103 

 

Christian Amble, Hoveddommer 

90148538 

 

Dommere: 
       
       Hoveddommer:  Christian Amble 

       Dommer:   Per Christian Stensgård 

       Dommer:   Eva C. Thesen 

       Dommer:   Xiuzhi Zhang 

       Dommer:   Amanda Gytrup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Om konkurransene: 
 

Lørdag - 720 med finaler. 
Oppmøte/Registrering:  08:30 

Teknisk Kontroll (TK): 09:00 

 

TK skjer på skytelinjen før prøvepilene skal skytes. 

Husk klubbtøy. 

 

Det skytes tre runder med prøvepiler på banen før konkurransen settes i gang. 

OBS: det vil ikke bli byttet blinker mellom prøvepiler og konkurranse så vær nøye 

med å merke pilhull. 

 

Skytetid: 

I kvalifiseringsrunden skytes det 6 piler pr runde 

Skytetiden er 240 sekunder pr runde. 

Dersom det blir omskyting av pil etter avhopper eller lignende, settes tiden til 40 

sekunder per pil. 

I finalene skytes det 3 piler med en tid på 120 sekunder. 

Dersom det blir omskyting av pil etter avhopper eller lignende i finalen, settes tiden til 

40 sekunder per pil. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Søndag - Full FITA 1440 
Oppmøte/Registrering:  08:30 

Teknisk Kontroll (TK):  09:00 

1440-runde som består av 36 piler skutt fra hver av følgende distanser, slik:  

60-50-40-30 m for U18 damer (U18 = ut det kalenderåret skytter fyller 17 år) og 

dameveteraner  

70-60-50-30 m for damer, damer U21, U18 menn og herreveteraner   

90-70-50-30 m for herrer og herrer U21. Distansene kan skytes i omvendt rekkefølge.  

122cm skive skal brukes på 90, 70 og 60 meter, og 80cm skive skal brukes på 50, 40 

og 30 meter.  

Det kan benyttes 80cmsenterskiver på 50 og 30m.  

I Norge har en del klasser andre betegnelser og/eller distanser. Dette er beskrevet i 

regelverk B. 

TK skjer på skytelinjen før prøvepilene skal skytes. 

Husk klubbtøy. 

Det skytes tre runder med prøvepiler på banen før konkurransen settes i gang. 

OBS: det vil ikke bli byttet blinker mellom prøvepiler og konkurranse så vær nøye 

med å merke pilhull. 

 

Skytetid: 

Det skytes 6 piler per runde på de to første avstandene 

Skytetiden er 240 sekunder pr runde. 

Dersom det blir omskyting av pil etter avhopper eller lignende, settes tiden til 40 

sekunder per pil. 

På de to siste avstandene skytes det 3 piler med en tid på 120 sekunder pr runde. 

Dersom det blir omskyting av pil etter avhopper eller lignende i finalen, settes tiden til 

40 sekunder per pil. 

 

 



 

 

 

 

 

Teknisk 
• Tidssystem 

Chronotir 2C 

• Scoring og Resultater  

Scoring skjer med IANSEO scorekeeper App og på fysiske scorekort. 

720: Resultatlister vil bli hengt opp i pausen og etter ferdig kvalifisering. 

1440: Resultatlister henges opp fortløpende. 

• Kleskode 

B-29/29 art.107 

B. Andre stevner. Skyteantrekk for stevner forøvrig: Skjorte/T-trøye (som dekker 

armhulen)  

eller genser og lange bukser eller skjørt, fortrinnsvis i klubbens farge eller i hvitt. 

 Shorts kan benyttes. Et klubbantrekk består som minimum av en overdel                                                    

skytteren har på seg under skyting. Overdelen skal identifisere klubben  

ved navn og/eller logo som skal ha en størrelse på minst 200 cm2. 

 Treningsdresser eller andre plagg som er klubbantrekk                                                               

(og som oppfyller kravet til uniformering og identifisering – se ovenfor), er tillatt. 

 Fottøy som ikke er åpne for tær eller hel, skal benyttes.                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Utstyrsfeil eller tekniske problem 
Dersom det oppstår en utstyrsfeil  

(i kvalifiseringsrunden), bekreftet av en dommer, eller et medisinsk tilfelle, kan man gi 

ekstra tid til å reparasjon eller bytte av ødelagt utstyr, evnt. til medisinsk personell til å 

undersøke problemet og avklare hvorvidt skytter er i stand til å fortsette skytingen 

uten assistanse.  

Skytteren skal skyte det aktuelle antall piler tidligst mulig under overvåkning av en 

dommer. Imidlertid gis maksimum 15 minutter til å skyte disse (vanlig skyterytme skal 

følges), alternativt gis 2 runder á 6 piler/3 runder á 3 piler – avhengig av runden som 

skytes, og avhengig av det alternativet som først oppnås. Dersom utstyrsfeil oppstår, 

skal skytter tilkalle dommer idet han forlater skytelinjen.  

5) Skyterekkefølgen kan endres midlertidig for utstyrsreparasjon eller medisinsk 

behandling.  

6) I eliminasjons- og finalerunder vil det ikke bli gitt noen tidskompensasjon ved 

utstyrs feil eller oppstått medisinsk problem*, men skytteren kan forlate skytelinjen for 

å reparere eller skifte ut utstyret og gå tilbake til linjen for å skyte de gjenstående 

pilene om tiden tillater dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Logistikk 
Transport: 

Kollektivtransport Følgende kollektivlinjer har stopp i nærheten av Bislett:  

Buss  

• Buss 21 (stopper ved stadion).  

Denne kjører mellom Aker Brygge og Helsfyr.  

• Buss 37 mellom Nydalen og Helsfyr(nærmeste stopp er St.Hanshaugen eller 

Collettsgate ca 300m å gå) 

Ruters linjekart for buss: https://ruter.no/globalassets/rutetabeller/buss-

oslo/linjekart/buss-oslo-linjekart-09012022.pdf 

Trikk  

• Linje 17 og linje 18 stopper ved Bislett  

• Linje 19 (nærmeste stopp: Homansbyen ca 300m å gå) Ruters linjekart for trikk: 

https://ruter.no/globalassets/rutetabeller/trikk/trikk-linjekart-09082021.pdf  

Tog  

Det anbefales å ta toget til Oslo S / Jernbanetorget og bytte til trikk linje 17/18 

(retning Rikshospitalet). Trikkestoppet er utenfor Clarion Hotel The Hub i Biskop 

Gunnerus gate.  

Fra Nationaltheatret er det dårligere med direkte kommunikasjon. 

Et alternativ om man kommer denne veien er å ta trikk 13 mot Bekkestua (stoppet 

er i Stortingsgata) og bytte på Solli til buss 21 (retning Helsfyr).  

Bussen stopper i Frognerveien. 

Taxi 

Oslo Taxi: 02323 

Taxi-Norge: 02381 

Norgestaxi: 08000 

 

 

 

https://ruter.no/globalassets/rutetabeller/buss-oslo/linjekart/buss-oslo-linjekart-09012022.pdf
https://ruter.no/globalassets/rutetabeller/buss-oslo/linjekart/buss-oslo-linjekart-09012022.pdf
https://ruter.no/globalassets/rutetabeller/trikk/trikk-linjekart-09082021.pdf


 

 

 

 

 

Medisinsk 
• Lege, sykehus og alarmtelefoner 

Oslo legevakt Telefon 116117 

 

Oslo universitetssykehus Ullevål 

Kirkeveien 166, 0450 Oslo 

22 11 80 80 

 

Rikshospitalet 

Sognsvannsveien 20, 0372  Oslo 

23070000 

 

Ved akutt medisinske tilfeller, ring 113 

 

Ren Idrett 
 

Oslo bueskyttere er et Rent idrettslag. 

Vi oppfordrer alle andre idrettslag til å gjennomføre Rent Idrettslag samt 

alle aktive skyttere, trenere, aktivitetsledere osv. til å gjennomføre Ren 

Utøver. 

La oss holde sporten ren. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=ullev%C3%A5l+sykehus&rlz=1C1GCEA_enNO1010&oq=ullev%C3%A5l+sykehus&aqs=chrome.0.0i131i433i512j0i512j46i175i199i512l2j0i512l3j46i175i199i512l3.3733j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kjetil Ree 


