
 
 

Innbydelse til          
LANDSDELSKRETSSTEVNET BANE                               
OPPLANDSKRETSEN 
 
 
Ringebu & Fåvang Skytterlag har gleden av å innby skyttere i Gudbrandsdal, Hedmark, 
Nord-Østerdal, Opland, Valdres     og  Østerdal Skyttersamlag til  
Landsdelskretsstevne  fredag 10 september og  søndag 12 september 2021. 
  
Årets  utgave av LDKS vil desverre foregå i litt enklere rammer da Corona-situasjonen fortsatt må  
hensyntas i innlandet. Derfor vil det ikke bli egne finaleskytninger, lag og samlagsskytninger. 
Baneskytinga vil bli avvikla med hovedskyting og fortløpende omgang for de aktuelle klasser og dette vil danne 
grunnlaget for resultatene for årets LDKS.  
 
Påmelding:  
Påmelding starter på  www.dfs.no  fredag 6 august og vil gå frem til onsdag 1 september. 
Det vil bli “enkel påmelding” og skytetider vil bli sendt ut på epost til alle skytterlagene fredag 3september. 
Skytetider, resultater og annen informasjon blir også tilgjengelig på  www.rfskl.no  
  
Rekrutt og klasse 5 skal skyte på samlede lag søndag 12 september. Ihht. vedtektene. Reisetid vil bli vektlagt i 
forhold til skytetider. Ønsker om skytetid som må hensyntas, vil vi prøve å etterkomme så langt det lar seg gjøre. 
Send epost innen 1september til www.ringebu-faavang@skytterlag.no   
 
Premieinnskudd: 
Kl 1-5, AG3, Hk416, Åpen klasse, Veteran  Kr 350,-   herav premie kr 250,- 
 Klasse R, ER, Junior EJ og NV     Kr 300,-  herav premie kr 200,- 
Lagskyting      Kr 200,-  medalje/pokaler   
Samlagsskyting pr.samlag    Kr 800,- medalje/pokaler 
Gavepremie samlag, anbefalt beløp   Kr 500,- 
Gavepremie lag m/min 3delt, anbefalt beløp  Kr 300,- 
Lag-/samlagsskyting og gavepremier innbetales til konto: 2095 51 88765  (Spesifiser betalingen). 
 
Skyteprogram: 
Landsdelskretsen har i møte juli 2021, bestemt at hovedskyting 25 skudd og omgang går fortløpende.  

• Klasse 2-5, V55: 25skudd hoved-skyting og omgang fortløpende. 
• Klasse 1, Åpen, AG3, HK416, KIK: 25 skudd hoved-skyting. (ingen omgang)   
• R, ER, J, EJ, V65 og V73: 25skudd hoved-skyting og omgang fortløpende. 
• NV 25 : 25skudd hoved-skyting. (ingen omgang) 

 
Premiering: 
Standardbegre i sølv utdeles på 25-skudd etter Opplandskretsens vedtekter. 
Mesterkapstrofeer og vandrepremier i samsvar med Skytterbokas og Opplandskretsens bestemmelser. 
Premiering vil bli foretatt i ettertid av de respektive samlag.  
 
 
Resultater og informasjon:  
Fortløpende resultatservice og informasjon:         www.rfskl.no 

Live show fra Kongeberg Target::                           http://live.kongsberg-ts.no/ 
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Lagskytinger: 
 
Alle lag skal være forhåndspåmeldt innen 5 september. Dette gjelder også samlagsskytingen.  
Sendes på epost til:  ringebu-faavang@skytterlag.no  
Info: Skytternavn, skytter-ID, klasse og navn på reserveskytter. Også navn på kontaktperson/mob.nr. 
Lagene vil bli kunngjort på våre informasjonssider.  
 
Lagskyting: 

• Lagskyting - R/ER/J kan delta med ett forhåndsuttatt 3-mannslag, hvorav minst en juniordeltaker. 
  Konkurransen skal legges inn i hovedskytingen. 25 skudden teller. 

• Lagskyting – V55, V65 og V73 kan delta med ett forhåndsuttatt 3-mannslag.  
Konkurransen skal legges inn i hovedskytingen. 25 skudden teller. 

• Lagskyting – Senior kan delta med ett forhåndsuttatt 3-mannslag*.  
10skudden/grunnlaget fra hovedskytingen brukes som resultat for lagskytingen. 
(* : Ingen egen skyting og derfor kan ikke EJ delta på laget )  

 
Samlagsskyting:  

• Samlagsskyting – R/ER/J : Hvert samlag kan delta med 2-to- forhåndsuttatt 4-mannslag som består av 2 
rekrutter/eldre rekrutter og 2 juniorer. Alle lag stiller likt i konkurransen om medaljene. 
10skudden/grunnlaget fra hovedskytingen brukes som resultat for samlagsskytingen.  

• Samlagsskyting – Veteraner : Hvert samlag kan delta med 2-to-forhåndsuttatt 4-mannslag. 2 av 4 skal  
være fra V55. Alle lag stiller likt i  konkurransen om medaljene. 
10skudden/grunnlaget fra hovedskytingen brukes som resultat for samlagsskytingen.  

• Samlagsskyting – Senior : Hvert  samlag kan delta med 2-to-forhåndsuttatt 4-mannslag* i 
samlagskonkurransen. Alle lag stiller likt i  konkurransen om medaljene. 
10skudden/grunnlaget fra hovedskytingen brukes som resultat for samlagsskytingen.  
( * : Ingen egen skyting og derfor kan ikke EJ delta på laget ) 

 
 
Trøståkermoen skytebane: 
 
Vi vil ha åpen kafe og kiosk på stevnedagene. Mulighet for skifte innendørs/begrenset antall. 
Skytterlinken v/Pål Dalhaug vil ha stand på bana under stevnet. 
 
 
Vekommen  
Ringebu & Fåvang Skytterlag. 
 
Stevnesjef: Arnt Strandlien mob 48 89 43 07 
Leder RFSKL: Stein Frode Ånsløkken mob 95 98 16 11 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Viktig at alle forholder seg til alle gjeldende regler ihht. CORONA 

og våre instrukser på bana. 
Husk! Hold avstand og egen skytematte på standplass. 
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