DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN
TRØNDERKRETSEN
STATUTTER
LANDSDELSKRETSSTEVNET I BANESKYTING PR
2018
Medaljer:
Samtlige DFS mesterskapsmedaljer og medaljer til lagskytingene har hvitt bånd med rød
skråstripe. Unntak er båndet på Raufossmedaljene og til de kvinnelige skyttere
Gavepremier:
Gavepremier skal utdeles i sin helhet. Premiene skal være av varig verdi. Det er opp til giver
av gavepremien å bestemme om gavepremien kan deles opp.
200/300 m:
Mesteren i kl. 3-5 får Norges forsvarsforenings verneidrettsmedalje eller stjerne hvis han
har medaljen fra før. Mesterskapsmedaljer i henhold til skytterboka pkt. 12121
Prinsessemesterskapet: Medaljer til de tre beste kvinnelige skytterne i henhold til
skytterboka pkt. 12.122
I kl. V55 og kl. 2, utdeles medaljer i henhold til skytterboka pkt. 12.123
De 4 skytterne på det seirende lag i samlagsskytingen(kl. 1-5 og EJ) får kretsens gylte
medalje
(Olav Tryggvason)
100 m:
I kl. V65 og V73 deles det ut gylt veteranmedalje til vinneren og sølv veteramnedalje til de
øvrige medaljevinnerne.
Vinnerne av hver av klassene. R/ER/JUN.og E.JUN. får Norges forsvarsforenings
ungdomsmedalje eller stjerne dersom vedkommende har medaljen fra før. Samt
Nammomedalje med diplom.
I alle fire rekrutteringsklassene utdeles videre DFS gylte ungdomsmedaljer i henhold til
skytterboka pkt. 12.124
De 4 skytterne på det seirende lag i samlagsskytingen veteraner(2 stk V65/75 og 2 stk.
V55) får kretsens gylte medalje (Olav Tryggvason)
De 4 skytterne på det seirende lag i samlagsskytingen for kl. R/ER/JUN. får kretsens gylte
medalje (Olav Tryggvason)
For alle samlagsskytinger gjelder standardprogram, jmf.pkt.11.160 i skytterboka
Ungdomsmedaljene og mesterskapsmedaljene 200/300 m. samt medaljene til
lagskytingene kjøpes inn av kretsen. Øvrige medaljer sendes fra Skytterkontoret til
kretslederen henholdsvis U-utvalgets leder.

Innskudd: Det følges Trønderkretsens priser på innskudd med tilegg av kr. 50,00 i
arr.avgift for mesterskapsklassene (ikke NV og kl. 1)
Kr. 20,00 for hver deltaker i mesterskapsklassene skal arrangøren innbetale til
trønderkretsen uoppfordret.
Trofeer
Engangstrofeer
DFS sølvpokal tildeles landsdelskretsmester i kl. 3-5.
v Pokalen kommer til kretslederen fra skytterkontoret (Brødrene Lohne AS)
Dessuten får følgende kretsens glassvase med inngravert DFS Merke og gravering:
Mesteren i klassene R. ER. JUN, E.JUN: V55, V65, V73. Kl.2 beste mesterskapsskytter under
20 år, beste mesterskapsskytter 55 år eller eldre
Kl. 1 (etter 25 skudd)
v Vasene Graveres Landsdelskretsmester, klasse og årstall
Beste tiskuddskytter i kl. 3-5 får Uttrøndelag skyttersamlags fat.

Vandretrofeer:
v Landsdelskretsmesteren kl. 3-5

Uttrøndelag og Gauldal ordner ny.

v Beste skytter 25 skudd
kl. 3-5
v Beste skytter 15 skudd kl. 3-5

Fosen ordner ny
Inntrøndelag ordner ny

v Vinnerlaget i samlagsskyting Rekrutteringsklassene

Settes ikke opp ny
Settes ikke opp ny

Individuelle vandretrofeer må vinnes 3 ganger for å fås til odel og eie.
Lagtrofeer må vinnes 5 ganger.
Samlagsskytinger:
200/300 m: 4 mannslag Kl. 1-5/EJ
skytterboka pkt. 11.161
100 m:
R/ER + 2 JUN/
skytterboka pkt. 11.162 Junior skyter de to siste
etapper.
Veteraner
skytterboka pkt. 11.163
(2 stk V55+ 2 stk V65/V73) V55 skyter de to siste etapper
Det betales ikke innskudd på lagskytinger.
Ved poenglikhet på mesterskap og øvrige premier avgjøres rekkefølgen etter rangering. Jmf.
Skytterboka pkt. 10.410
Alle samlagsskytinger gjennomføres lørdag ettermiddag. Finaler gjennomføres på søndag.

Resultater:
Det skal så langt som mulig være livevisning på stevnet. Daglige resultater oppdateres på
arrangørens hjemmeside.
Resultatene etter stevnets slutt legges inn i mitt DFS og skal inneholde medaljer og
premieoppgjør.
Komplett resultatliste med påført medaljer og stjerner sendes Webredaktøren for MidtNorge landsdels hjemmeside bent.eliassen@ntebb.no umiddelbart etter stevnet

Ø Enstemmig vedtak

