VINNEREN I KLASSE 3–5 FÅR DELTA PÅ
SKYTTERNES MESTERMØTE PÅ NRK
TORSDAG 13. AUGUST!
Hva koster det å delta, og er det noen premiering?
Det er gratis å delta, og derfor er det ingen premiering. Men...
På din skytebane 1.–11. august 2020

Årets Landsskytterstevne er avlyst, men det stopper ikke oss!
Bli med på å skape LS-stemning på din skytebane!
I perioden 1. – 11. august arrangerer Det frivillige Skyttervesen en
nasjonal korrespondanseskyting i baneskyting for alle klasser.
Det oppfordres til å ha en sosial profil på arrangementet!
Hvem kan delta?
Absolutt alle DFS-klasser.

Det skal skytes på hjemmebane, og skytingen skal gjennomføres på et arrangement
som kun er åpent for lagets medlemmer. Merk: Det er kun tillatt å delta i én klasse, med
unntak av HK416 og AG3. Man kan delta i både sivil og militær klasse.
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• 7 tilfeldige deltakerlag vinner 5.000 skudd i kaliber .22.
• 1 tilfeldig skytter i hver klasse vinner den nye boka ”Geværskyting” av2
Espen Berg-Knutsen.
• Det trekkes ut én skytter i hver klasse (av de som deltar på LS) som får gratis
3
forhåndspåmelding (arrangementsavgift) på Landsskytterstevnet 2021.
4
Hvordan registreres resultatene?
Skytterlagene registrerer resultatene fra sitt arrangement på VK-skytterlag
5 på
samme måte som ved andre stevner.
Stevnebeskrivelse ”Hjemme-LS” må benyttes. Alle resultater må registreres
6i
Mitt DFS med riktig stevnebeskrivelse senest tirsdag 11. august kl 22:00.
Ingen resultater kan registreres etter dette.
7
Blir det noen resultatservice?
8
Resultatlister fra alle klasser oppdateres fortløpende på www.dfs.no.
Disse blir automatisk oppdatert når nye resultater registreres.

Arrangør:

Sponsorer:
Hva slags program skal skytes?
Alle skyter mesterskapsprogram i baneskyting for sin klasse (iht. Skytterboka kap. 11.110). 1 2 3
De klasser som ikke har omgang i sitt program registreres kun med 25-skudd i resultatlista.
Skytingen skal gjennomføres med standplassleder og med skytetider iht. Skytterboka.

Skytterkontoret, DFS.
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Les mer om hvordan vi anbefaler at dere gjennomfører arrangementet på: www.dfs.no/hjemme-ls2020
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