LANDSDELSKRETSSTEVNET BANE 2021
Selbu skytterlag inviterer til Landsdelskretsstevnet i baneskyting for Trønderkretsen i perioden
25.august til 28.august 2021 på skytterlagets bane på skytesenteret i Øverbygda i Selbu. Fra Selbu
sentrum er det ca. 10 min. kjøretid til banen.
Skiltet vei fra RV 705.
På grunn av den pågående pandemien så avviker gjennomføringen en del fra Trønderkretsens statutter.
Stevnet gjennomføres med 25 skudd med fortløpende omgang slik at det ikke vil bli finaler til slutt.
Samlagsskyting. Samlagsskyting skjer på følgende måte: Hvert samlag melder inn sine 4 deltagere
både i seniorklassen, rekrutteringsklassene og veteranklassene, og sender dette til Selbu Skytterlag
v/Bengt Ødegård bodegard@selbumail.no innen 20.august. Det grunnlaget de uttatte skytterne skyter i
sin ordinære skyting vil danne resultatet for lagskytingen.
De 2 forhåndsuttatte V-55 skytterne fra hvert samlag får skyte sitt grunnlag på 100 m mellom 2 av
lagene der eller på en ledig plass, enten før eller etter sin ordinære skyting. Likeledes vil gjelde hvis en
R eller ER må skyte juniorprogrammet i stedet for en junior. Det samme for en EJ som evt skal skyte
seniorprogrammet på 200 m.
Påmelding. Forhåndspåmelding på «Mitt DFS» i perioden 24.juli til 20.august. Skytetiden vil være
den som er oppgitt ved påmelding. Vi bruker 50 min. pr. lag for å ha minst mulig folk på standplass og
til rengjøring/desinfisering.
Betaling/registrering må skje senest 20. min før skyting, ellers kan plassen bli gitt til noen på
venteliste. For ikke forhåndspåmeldte vil det være mulig å skyte på ledig plass.
Innskudd:
R,ER,JUN,EJ kr. 130.- (premie kr. 50.- arr. kr.30.- LDKS kr. 50.-)
Seniorer og veteran kr. 200.- (premie kr. 80.- arr. kr.70.- LDKS kr. 50.-)
Klasse 1 kr. 150.- (premie kr.80.- arr. kr.70.-)
Klasse NV kr. 80.- (premie kr.50.- arr. kr.30.-)
Premiering: All premiering vil skje i ettertid. Mesterskapsmedaljer og trofeer etter Trønderkretsens
sine statutter. Ungdomsklassene premieres etter skytterboka, 15 og 10 skudd. ( 50 % premiering)
Øvrige klasser premieres for 25 skudden, enten i form av gavepremier eller pengepremier.

Gavepremier: Da det ennå kan være usikkerhet om stevnet kan gjennomføres har vi vært
tilbakeholden med å gå ut å spørre firma om gavepremier. Men vi håper å få til noe. Vi håper også at
skytterlagene kan være med å gi en gavepremie til stevnet i form av penger. Pengegaver kan betales
inn til konto: 4285.13.52192 og merk hva det gjelder. Skulle stevnet bli avlyst vil vi betale tilbake
beløpet.

Arena:
På banen har vi 12 skiver på 200 m og 8 skiver på 100 m. På grunn av pandemien og at det evt. kan
komme innskjerpinger på bla. avstand, reserverer vi noen skiver på begge hold og skulle ting gå greit
så kan vi sette inn skyttere på disse skivene.
Vi har ganske bra med parkeringsplasser men ønsker ikke campingvogner inn på området.
På grunn av smittevern bør omkledning foregå utendørs men vi har noe plass innendørs også.
Husk eget liggeunderlag.
Anne info:
Vi vil bruke hjemmesiden vår til vider informasjon både før og under stevnet.
Det vil bli opprettet en egen Facebookside for LDKS Selbu 2021
Servering:
Vi vil ha noe servering under stevnet, men dette må vi tilpasse de gjeldende koronaregler, så dette vil
vi informere om på hjemmesiden etter hvert når stevnet nærmer seg.
Stevneleder:
Bengt Ødegård Mobil 97559765 e-post bodegard@selbumail.no

