DET FRIVILLIGE S KYTTERVESEN
TRØNDERKRETSEN
LANDSDELSKRETSSTEVNET I FELTSKYTING
Medaljer:
Samtlige mesterskapsmedaljer har hvitt band med rød skråstripe.
Innledende skyting:
30 skudden på grovfelt skal skytes på nøyaktige oppgitte avstander.
30 skudden på finfelt skal skytes på nøyaktig 100 m. Om forholdene vanskeliggjør dette skal
nøyaktig avstand oppgis. Alle figurer skal plasseres på bakgrunner store nok til å romme 5
figurer, med midterste figur hevet eller med nøytralt merke over. Bakgrunnens størrelse skal
tilpasses avstander og figurstørrelse slik at alle får rent siktebilde. Mellom hver bakgrunn a' 5
fig. skal det være god plass helst markert med skillemerke.
Mesterskap grovfelt:
Mesterskapet skal avholdes på kjente avstander. Figuroppsett som for innledende skyting.
Mesteren i k1.2-5/EJ/V55 får Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje eller hvis
vedkommende har medaljen fra før, stjerne.
Det deles dessuten ut minimum 3 gylt mesterskapsmedaljer + 1 medalje pr. påbegynt 200
deltakere over 500. Mesterskapsmedaljene kjøpes inn av kretsen. Jfr. Punkt 12.127 i
skytterboka
I kl.V55 deles ut en gylt veteranmedalje til vinneren og sølv veteranmedalje til øvrige
medaljevinnere. Jfr. Skytterboka 12.123. I kl. 2 deles ut gylt mesterskapsmedalje til vinneren
og sølv mesterskapsmedaljer til øvrige medaljevinnere. Jfr. punkt 12.114
I kl. Eldre Junior får vinneren forsvarsforenings Ungdomsmedalje og Nammomedalje med
diplom. Den som evt. har F.forenings U.medalje fra før, får stjerne. Det deles dessuten ut et antall
DFS gylte ungdomsmedalje etter antall deltakere i klassen.Jfr. skytterboka punkt. 12.124
Skyttere i kl. EJ, V55 og kl. 2 deltar i hovedmesterskapet.
Mesterskap finfelt 100m:
Figuroppsett som for innledende skyting.
Mesteren i hver av kl. Jr,ER og R får forsvarsforenings Ungdomsmedalje og Nammomedalje
med diplom. Den som evt. har F.forenings ungdomsmedalje fra før, får stjerne.
I kl.Jr,ER og R deles dessuten ut et antall DFS gylte ungdomsmedalje etter antall deltakere i
klassen. Jfr. skytterboka punkt. 12.124
I kl. V65 og V73 får vinnerne av 42- skudden gylt veteranmedalje og sølv veteranmedalje til øvrige
medaljevinnere. Jfr. Skytterboka 12.123.
Skytterkontoret sender Forvarsforeningens medaljer og Nammomedaljene til kretsformannen.
Veteran-medaljene og DFS Ungdomsmedaljer kjøpes inn av kretsen.
T r o f eer :
Engangstrofeer:
Mesteren i Grovfelt får DFS sølvpokal som kommer fra Br.Lohne til kretsformannen.
Vinnerne i hver av klassene i finfelt, Kl. V55, Kl.2 og kl. 1(etter 30 skudd) tildeles glassvase
med gravering:
Landsdelskretsmester Felt kl.-20xx
Pokalene kjøpes inn av kretsen fra Orkla trykk og profilering.
Vandretrofeer.
*Mesteren i grovfelt får aksje i kretsens vandrepokal. (betales av trønderkretsen)

Innskudd: Det følges Trønderkretsens priser på innskudd med tilegg av kr. 50,00 i arr.avgift for
mesterskapsklassene.(ikke kl.NV og kl. 1) Kr. 20,00 for hver deltaker i mesterskapsklassene skal
arrangøren innbetale til trønderkretsen uoppfordret.
Resultater:
Resultatene etter stevnets slutt legges inn i mitt DFS og skal inneholde medaljer og
premieoppgjør.
Komplett resultatliste sendes Webredaktøren for Midt-Norge landsdels hjemmeside
bent.eliassen@ntebb.no umiddelbart etter stevnet
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