Regler for Stjørdalsdalførets jakt og jegerfeltkarusell 2020.
Klasseinndeling:
Jeger A/B/C: I henhold til regler for klassesetting (Se oppslag hos arrangør)
Man må skyte seg både opp og ned i klassene jeger A/B/C. En klasse pr år
Veteran 60:
Fra og med det året de fyller 60 år til og med 69.
Veteran 70:
Fra og med det året de fyller 70 år.
Klasse A-B:
Etter vanlige klasseregler.
Junior:
Til og med det året de fyller 18 år.
Utstyr:
Jeger A/B/C:
Veteran 60:
Veteran 70:
Klasse A-B:
Junior:
Alle klasser:

Maksimum geværvekt 5,5 kg. Maksimumkikkertforstørrelse x12.Vanlig jaktbekledning
brukes. Det er ikke tillatt med spesialklær.
Som for Jeger A/B/C. Kan benytte albuebeskytter.
Som for Jeger A/B/C. Kan benytte albuebeskytter, skytterjakke, reim og skytterhanske.
Etter vanlige klasseregler. Fri våpenvekt, fri kikkertforstørrelse og alle spesialklær er tillatt.
Fri våpenvekt, frikikkertforstørrelse og alle spesialklær er tillatt.
Rekylbrems ikke tillat.

Stillinger:
På grunn av korona situasjonen, skal det skytes i stillingene SITT eller STÅ. Alle stillinger skal være med.
Det skytes 20 skudd på 4 eller 5 hold. Junior og veteran får sitte på stående hold.
Skiver:
Det skal brukes store skiver og ikke lange hold. Skivene skal ikke plasseres på lengre hold enn det som er
anbefalt for hver skivetype (der sånn finnes) Skivene SKAL merkes med skivenummer. Og være i god stand
med godt synlige ringer. Tolkeskudd skal tolkes med 8 mm Nato. Antall skiver må arrangør tilpasse ift
gjeldende regler for avstand mellom personer. Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen etter beste resultat på
postene i tur og orden fra post 5 (4) til post 1. Prøv å tilstrebe et hold med poengdeling.
Innskudd:
JegerA/B/C, veteran og Klasse A-B: kr 200.-pr. skytter
Junior:
kr 100.-pr skytter
Fra alle klasser trekkes kr 30.-som går til sammenlagt premiering for karusellen. I juniorklassen går kr 30,-til
egen premiering. Årets junior nr.1-2-3.
Betales til: Lånkeskytterlag, kontonummer 4435.06.84767. Merk innbetaling med Karusell og arrangør.
Premiering:
Det skal brukes gavekort fra Jan Sakshaug sport. NB: På gavekortet skal det stå gavekortnr, arrangør, dato,
navn på vinner og premiesum. Sakshaug skal ha tilsendt liste med samme informasjon.
Jeger A/B/C, veteran og Klasse A-B: Av kr 170.-skal kr. 70 gå til premiering og kr 100,-til arrangør. Ingen
premie skal være under kr. 80,- 1/3 premiering. Minste sum på 1. premie er 150.Junior. Av kr 70.-skal alt gå til premie. 50% premiering. Minste sum på 1. premie er 150.Karusell-Premiering:
Det arrangeres 9 stevner, hvorav 5 teller sammenlagt og som blir med på trekking av karusellpremiering.
Gavekort tas med på neste stevne og legges ut på eget bord. De kort som evt. blir igjen må medbringes videre
til neste arrangør. Det er i tillegg premiering for beste i hver klasse. Denne avgjøres med plass-siffer. Alle
gavekort må hentes innen 1. januar. Etter den dato går pengene tilbake til karusellpremiering neste år.
Resultater:
Leveres eller sendes Kurt Snekvik 7530 Meråker eller på mail kurt.arild.snekvik@ntebb.no. Resultatene må
også leveres Stjørdals-Nytt på mail post@s-n.no Obs. Må være ren tekstfil. Resultatene sendes også til
kristian@elverum.priv.no for publisering på siden www.dfs.no/laanke
Annonsering:
Stevnene annonseres i Stjørdals-Nytt. Hvert lag ringer inn sitt stevne. Stjørdals-Nytt har annonsen
Skyttere må stille med egen sittekloss, som de har med hele runden.
Kammerflagg skal benyttes, og settes på plass etter skyting, slik at visitering kan gjøres på avstand.
Floren skytterlag har neste møte etter Gaupefelten søndag 31.jan 2021 på Melmyra.

