Statutter for uttak av lag til Nordisk mesterskap og Nordisk
ungdomsmesterskap
Revidert april 2016, vedtatt av Norges Skytterstyre i sak 47/2016
For 2021 har Norges Skytterstyre i sak 59/2021 vedtatt følgende grunnlag for uttak av lag
til Nordisk mesterskap og Nordisk Ungdomsmesterskap 2021, i prioritert rekkefølge:
1) Frende Cup bane sammenlagt etter andre runde 5.-8. august.
2) Skytternes Mestermøte bane.
3) Tidligere nordiske mesterskap i feltskyting.
For øvrig gjelder vedtatte statutter (for punkt 4 og 5 er resultater iht. sak 59/2021 grunnlag
for uttak):
1. Uttak av lag til Nordisk mesterskap (NM) og Nordisk ungdomsmesterskap (NUM) skal
skje i samsvar med gjeldende vedtekter for konkurransene, samt de pålegg som blir gitt
av Skyttertinget eller Norges Skytterstyre.
2. Skytterkontoret inviterer medio april hvert år til nominering av kandidater til NM
og NUM. Dette skjer gjennom informasjon på DFS sin hjemmeside og ved e‐post
til alle skytterlag og skyttersamlag.
Den enkelte skytter kan nominere seg selv, samt skytterlag og skyttersamlag
kan nominere sine kandidater. Det benyttes standard elektronisk
opplysningsskjema utarbeidet av Skytterkontoret. Nominasjoner sendes til
Skytterkontoret innen frist som oppgis her: Informasjon om Nordisk.
3. Laguttak foretas av egen komité bestående av 3 personer. Komiteen består av
Generalsekretær som er komiteens leder, lagets trener og Ungdomskonsulenten i
DFS. Generalsekretær oppnevner vararepresentanter ved behov.
4. UK tar ut 15 skyttere til NM etter følgende kriterier:
 De som deltar flere år på rad må over en periode på de 2 ‐ 3 siste år prestere i NM.
Hvis ikke bør plassen gå videre til nye kandidater. Står flere kandidater likt foretas en
helhetsvurdering av disse hvor flg. kvaliteter vektlegges: er relativt ung, viser stor
framgang, tilkjennegir stor treningsiver, vurderes å ha stort potensial, gir best
kjønnsfordeling osv.
 Laget bør bestå av en stamme med utøvere som deltar flere år på rad.
 Skyttere som er 20 år eller yngre, og som kvalifiserer for laget til NM, tas ut til NM.
5. UK tar ut 5 skyttere til NUM etter følgende kriterier:
 Skyttere som representerer DFS i NUM kan maksimalt fylle 20 år i det
kalenderåret mesterskapet arrangeres.
 Så framt det er kvalifiserte kandidater bør det delta minst 2 skyttere som ikke er
siste års deltakere i NUM.
6. Reserver.
 Det tas ut minimum 4 reserver til NM.
 Det tas ut minimum 2 reserver til NUM.

Statutter for ledere ved Nordisk mesterskap og Nordisk ungdomsmesterskap

DFS deltar hvert år med følgende ledergruppe:
Hovedleder:
Presidenten i DFS
Lagleder:
Rullerer blant styrets øvrige medlemmer.
Leder:
På rullering deltar én representant for DFSU
Leder:
Generalsekretæren.
Trener:
Oppnevnes av administrasjonen.

Norges Skytterstyre kan det enkelte år beslutte å ta med flere ledere som dekkes av DFS.

