Landsdelskretsstemne baneskyting.
Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år.
I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene på turnus mellom de fire samlagene
Styret i Mørekretsen er hovedansvarlig og jury for stevnet, og samlagsleder og ungdomsutvalgsleder i det
samlaget hvor stemne arrangeres, er kontaktpersoner og kontrollører under planlegging og gjennomføring
av stemne
Stevnet følger gjeldende stevneregler og skyte program som beskrevet i Skytterboka kap.11.
Programmet er fullt mesterskap med omgang til slutt, bortsett fra kl.1 og AG3
Se forøvrig i skytereglementet for AG3 klassen (Skytterboka pkt.7.238)
I Mørekretsen skal all skyting av 25-skudden være avsluttet på lørdag. Parallelt med hovedskytingen skal
det avvikles stang og felthurtigskyting. Denne skytingen er også åpen for juniorklassen og ER. For å få en
smidig og grei avvikling, kan skytterne fra arrangørlaget og nærliggende lag skyte 25-skudden på torsdag
eller fredags kveld, og dette skal offentliggjøres ved innbydelsen av stevnet. Nytter arrangøren påmelding
over nettet, kan skyttere som har lang reise, få tildelt ønsket skytetid.
På lørdag etter hovedskytingen avvikles det finaler i stang og felthurtigskyting, program for finalene, (se
vedlegg)
På søndag arrangeres samlagsskyting for veteran og ungdomsklassene på 100m. Samlagene kan stille 2
lag i ungdomsklassene dersom kapasiteten på banen er stor nok. På 200/300 arrangeres to øvelser, for
skyttere (U 25) i kl.1-5 og EJ opp til og med 25 år og seniorer kl.1-5-V55-EJ. Unntak fra dette er om
arrangøren finn det mer hensiktsmessig å avvikle samlagskonkuranser for rekrutt/veteraner etter hoved
skytingen på lørdag.
Felles for alle fire samlagskonkuransene er: Påmelding innen lørdag kl. 1800 ( Dersom samlagsskytinger
avvikles på lørdag settes påmeldingen for denne til kl.1400 lørdag.
Lagene:
Veteraner:

Henvises til reglementet i skyteboka..

KL.R/ER/JR: Lagene består av 2 skyttere fra kl.R/ER og 2 skyttere fra kl.J. Alle teller. Skyttere fra kl.R/ER
kan erstatte juniorer (på juniorprogram) dersom samlaget ikke har tilstrekkelig antall deltakende juniorer på
det aktuelle stevnet. Skyttere fra kl.R/ER skyter først. Junior kan ved mangel på R/ER erstatte, men skyter
da sitt eget J program.
Klasse 1-5-EJ: Lagene består av 4 skyttere. Skyttere fra Veteranklassene kan skyte samlagsskyting for
klasse 1-5 på samme program som klasse 1-5.
Klasse 1-5 under 25 år: Lagene består av 4 skyttere som kan fylle 25 år stevneåret. Rekruttskyttere kan
delta.
Program:
Samlagsskyting veteran 100m. I henhold til DFS sitt reglement for lagskyting.
Samlagsskyting rek./ jun. 100m I henhold til DFS sitt reglement for lagskyting
Samlagsskyting kl. 1-5-EJ (U 25) 200/300 m. I henhold til DFS sitt reglement for lagskyting.
Samlagsskyting kl.1-5-V55-EJ 200/300 m. I henhold til DFS sitt reglement for lagskyting..

Det er ikke adgang for en og samme skytter fra V55 å delta på begge konkuranser. (senior / veteran)
Eventuelle skyttere fra kl.J,EJ1,.2 og V55 som deltar i senior må skyte ordinert grunnlag innkl. stående
Ved alle samlagsskytinger skal forøvrig DFS sitt reglement følges.
Skytterne på alle vinnerlagene skal ha “samlagsskytingsnål”
Etter samlagsskytingene arrangeres finalene:
V65, V73 og rekrutteringsklassene på 100 m.
Veteran 55, Norma, U20, kvinne, 2 og 3-5 på 200/300 m. Jfr. skytterboka
Velger arrangøren å ha premieutdeling, må denne helst gjennomføres på lørdag kveld.
Vandrepremier, medaljer og andre trofeer utdeles umiddelbart etter finalene på søndag hvor Mørekretsen
sammen med arrangør er ansvarlig. Det arrangeres ikke omskyting om gavepremier, men
rangeringsreglementet følges.
I Stang og Felthurtigskyting blir en tredjedel av skytterne i innledende skyting premiert med Stang og
Felthurtig merker
Vandrepremier:
 Mesterskapspokal klasse 3-5
3 aksjer
 Vandrepremie på 25-skudden kl. 3-5
3 aksjer
 Vandrepremie på 15-skudden kl. 3-5
3 aksjer
 Vandrepremie på grunnlaget kl. 3-5
3 aksjer
 Vandrepremie samlagsskyting klasse 1-5-V55
5 aksjer Utgått
 Vandrepremie samlagsskyting klasse 1-5 U25
5 aksjer Utgått
 Vandrepremie stangskyting (etter finale)
3 aksjer
 Vandrepremie felthurtigskyting (etter finale)
3 aksjer
Engangstrofé fra DFS:
 Vinner mesterskap klasse 3-5
 Beste skytter under 20 år
 Beste skytter over 55 år klasse 3-5
Standardpremier.
Dersom det deles ut engangspremier gitt av DFS deles ikke ut engangspremie fra Mørekretsen, se ovenfor
 Nr 2 og 3 i mesterskap kl 3-5
 Vinner mesterskapet kl EJ
 Vinner mesterskapet klasse junior
 Vinner mesterskapet klasse eldre rekrutt
 Vinner mesterskapet klasse rekrutt
 Vinner mesterskapet klasse V55
 Vinner mesterskap klasse 2
 Vinner mesterskapet klasse V65
 Vinner mesterskapet klasse V73
Medaljer:
 Verneidrettsmedalje til vinner klasse 3-5 etter regler fastsatt av Norges Forsvarsforening.

 Verneidretts ungdomsmedalje i junior, eldre rekrutt og rekrutt
 Mesterskapsmedaljer klasse 3-5: 3 gylte for inntil 100 deltakere og så 1 medalje for kvar påbegynt 50
Medaljene skal vere: Uekte forgylt, kvit bånd med rød skrå stripe nr. xxxx
 Mesterskapsmedaljer i veteranklassene og klasse 2: 1 gylt og 1 sølv
 Alle med lik poengsum med siste utdelte medalje skal ha medalje
Medaljene skal vere: Uekte forgylt, kvit bånd med rød skrå stripe nr. xxxx
 3 Raufossmedaljer til tre beste kvinner
 Medaljer i ungdomsklassene: 1 Nammomedalje og 2 DFS ungdomsmedaljer
 Medalje til vinner Stang (etter finale) nr. 70500 RØDT band
 Medalje til vinner Felthurtigskyting (etter finale) nr.70500 RØDT band.

Når en skytter står til Verneidrettsmedalje, men har denne fra før, utdeles det stjerne for festing i
medaljebåndet
Når en skytter i kl. 3-5 står til mesterskapsmedalje, men har denne fra før, utdeles det stjerne, og det
utdeles stjerne heilt ned til poengsum lik med siste utdelte medalje
Står to eller flere skyttere i kl. 3-5 likt til siste medalje, skal alle ha medalje eller stjerne, her må arrangøren
etterbestille det nødvendige antall Det same gjeld for DFSmedaljene, (Mørekretsens ansvar)
Mesterskapsnål tildeles vinneren i kl 3-5

Leder i Mørekretsen sitt ansvar: Alle Mesterskapsmedaljene i kl. 3-5 og Veteranklassene.
Standardpremier, Stang og Felthurtig medaljer, Stang og Felthurtig-merker, Stjerner, Mesterskapsnål,
Samlagskytingsnåler og Vandretrofe.
DFSmedaljer
DFS sender automatisk til Mørekretsen: Nammomedaljer, Verneidrettsmedaljer, Diplomer og
engangstrofeer
Arrangøren betaler etter regning fra Mørekretsen: Mesterskapsmedaljene kl.3-5 og veteran
Standardpremiene, Stang og Felthurtigmerkene og DFSmedaljene
Premiering på stemne:
Premieringen skjer med grunnlag i 25 skudd hoved skyting og det premieres på 25 skudd samlet, Det skal
premieres 1/3-del i alle klasser. Arrangør er ansvarlig for anskaffelse av premiene.
Arrangementsavgiften kan kreves inn i etterkant.
Det skal vær live- og resultatvisning via internett
Tidsplan (spesielt for søndag) forelegges arrangerende samlag for godkjenning
Ved behov i planlegginga av stevnet kontaktes leder i Mørekretsen.
Resultat/premielister: I resultat/premielistene skal alle medaljevinnerne føres opp. Videre skal alle vinnerne
av vandrepremier tas med og i samlagsskytingene skal navnene på skytterne på de vinnende lag tas med

Resultatene skal registreres i DFS sitt system for resultater så snart som råd etter avsluttet stevne.
Kopi av resultat/premielistene SKAL være utlagt på samlagenes hjemmesider innen 5 dager etter at stevnet
ble avholdt og det skal sendes kopi til de fire samlagslederne, samlagenes ungdomsutvalg, samt til
Mørekretsens leder
NB! Arrangørene skal snarest sende presseliste til lokale aviser og Norsk Skyttertidende. Premieinnskudd
og arrangementsavgift er fastsatt av styret i Mørekretsen og tatt inn i terminlisten

Reglementet er vedtatt av Mørekretsen 1.11.2013 og gjelder fra samme dato
Endret på møte under regional samling 6.2.15 vedrørende samlagsskyting rek/jun
Vedtatt på årsmøtet 24.10.15 og gjelder fra samme dato
Vedtatt på styremøte 04042017
Vedtatt på årsmøtet 08012018
Vedtatt på årsmøtet 08012019

