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VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER l OPPLANDSKRETSEN 

 
1. GENERELT 

Landsdelskretsstevnet, i det følgende forkortet til LDKS, er åpent for skyttere tilsluttet skytterlag 
innen Hedmark, Nord-Østerdal, Østerdal, Opland, Gudbrandsdal og Valdres skyttersamlag. 
 

1.1. TURNUSORDNING - FELTSKYTING 
For feltstevne er følgende turnusordning innarbeidet:  

                      2021:Valdres                2022: Gudbrandsdal                                                
          2023 Østerdal                                 2024: Opland             
                      2025 Hedmark                               2026   Nord-Østerdal 

(Gudbrandsdal og Valdres bytter år da Gudbrandsdal har ØM i 2021) 
 

1.2. TURNUSORDNING - BANESTEVNER 
For banestevne er følgende turnusordning innarbeidet: 
2021 Gudbrandsdal 2022: Østerdal               
2023: Opland 2024: Hedmark                                       
2025: Valdres 2026: Nord-Østerdal 
   

1.3. TURNUSORDNING – 15 M 
For 15 M er følgende turnusordning innarbeidet: 
2021 Hedmark                               2022: Nord-Østerdal                                
2023: Gudbrandsdal                      2024: Østerdal                                         
2025 Opland                                  2026 Valdres 

 
1.4. SKYTTERLAG SOM TEKNISK ARRANGØR 

De enkelte skyttersamlag bestemmer selv hvilket skytterlag som skal stå som 
 teknisk arrangør av de enkelte års LDKS-stevner. 
 
2. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 

 
2.0. FORKORTELSER 

Landsdelskretsen (LDK) 
Landsdelskretsstevne (LDKS) 
Landsdelskretsstyre (LDKST) 
Landsdelskretsleder (LDKL) 

 
2.1. ARRANGØR OG ANSVAR 

LDKST avgjør tidspunkt (stevnedatoer) for de enkelte års arrangement i samsvar med terminliste for 
hovedbegivenheter i DFS. Lederen i det arrangerende samlag plikter å gi de øvrige samlag melding om 
hvilket lag som står som teknisk arrangør, og denne melding skal gis på et tidspunkt slik at dette kan 
komme med i de enkelte samlags terminlister. 
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2.2. STEVNEINNBYDELSER/PÅMELDINGER/SKYTETIDER 

Arrangørlaget plikter å sende ut stevneinnbydelser som skal være de enkelte skytterlag i hende senest 
fire uker før stevnet. Innbydelsen sendes også til samlagslederne og lederne i samlagenes 
ungdomsutvalg. Skyttere fra klassene 5 og rekrutt skyter samlet (gjelder ikke 15M). For bane og felt 
legges stevnet ut på DFS’ stevnekalender med ENKEL påmelding. Arrangøren tar spesielt hensyn til 
reiseavstand ved lagoppsettet. 

 
2.3. ETTERANMELDTE 

Arrangørlaget kan gi etteranmeldte anledning til å skyte på ledig plass. Etteranmeldte skyttere fra 
klassene 5 og rekrutt (gjelder ikke 15M) skyter sammen med øvrige skyttere fra samme klasse.  

 
2.4. PREMIEINNSKUDD/ARR.AVGIFT – BANE OG FELT 

Klasse 1 – 5, AG, HK og Veteraner  kr. 350,-, herav premie kr 250,- 
 Klasse R/ER/J/EJ og NV    kr. 300,-, herav premie kr 200,- 
 Lagskyting pr påmeldt lag   kr. 200,-, medaljer/pokaler 
 Samlagsskyting, pr samlag   kr. 800,-, medaljer/pokaler 
 Gavepremie samlag, anbefalt beløp  kr. 500,- 
 Gavepremie lag m/min 3 delt., anbefalt beløp kr. 300,- 
 Eventuell busstransport felt   Inntil 50/- pr skytter  
 NB: Kretsen har premieansvaret slik at alle premie/medaljeinnskudd overføres kretsen 

(bankkonto 2003.20.42318). Arrangør skaffer gavepremier tilsv innkomne beløp fra lag og 
samlag. 

 
2.5. PREMIEINNSKUDD/ARR.AVGIFT – 15 m 
 Klasse 1 – 5 og Veteraner   kr. 220,-, herav premie 140,- 

Klasse R/ER/J/EJ/NV    kr. 180,-, herav premie 130,- 
 Lagskyting pr påmeldt lag   kr. 200,-, medaljer 
 Samlagsskyting, pr samlag   kr. 600,-, medaljer 
 NB: Kretsen har premieansvaret slik at alle premie/medaljeinnskudd overføres kretsen 

(bankkonto 2140.04.45270).  
 
2.6. PRESSEKONTAKT 

Arrangøren utnevner pressekontakt som formidler resultatlister til samlag og Opplandskretsens aviser. 
Både de aviser som har journalist til stede og de som ikke er på stevnet. Kretsen har som mål at 
arrangører av bane- og innendørsstevner har «livevisning», og henstiller for øvrig arrangører av alle 
stevner å legge ut resultater på nett fortløpende. 
 

3. SKYTEPROGRAM 
 
3. 1. BANESTEVNET 

Skyteprogrammet for banestevnet skal i sin helhet følge gjeldende bestemmelser for 
Landsdelskretsstevnet. 
 

3.1.1. LAGSKYTING - BANE – R/ER/J 
Hvert skytterlag kan delta med flere forhåndspåmeldt 3-mannslag, hvorav minst en juniordeltaker. 
Konkurransen skal legges inn i hovedskytingen, 25-skudden teller. 
 

3.1.2. LAGSKYTING - BANE – V 55/V 65/V73 
Hvert skytterlag kan delta med flere forhåndspåmeldt 3-mannslag. 
Konkurransen skal legges inn i hovedskytingen, 25-skudden teller. 

 
3.1.3. LAGSKYTING - BANE – SENIOR/EJ 

 Hvert skytterlag kan delta med flere forhåndspåmeldt 3-mannslag. Egen skyting, skytterboka pkt 
11.161. 

 
3.1.4. SAMLAGSSKYTING – BANE – R/ER/J 
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Hvert samlag kan delta med 2 – to - forhåndspåmeldte 4-mannslag som består av 2 juniorer og 2 
rekrutter. Alle lag stiller likt i konkurransen om medaljene. Egen skyting, skytterboka pkt 11.162. 
 

3.1.5. SAMLAGSSKYTING - BANE – SENIOR/EJ 
Hvert skyttersamlag kan delta med 2 – to - forhåndspåmeldte 4-mannslag i samlags-konkurransen. 
Alle lag stiller likt i konkurransen om medaljene. Egen skyting, skytterboka pkt 11.161. 
 

3.1.6. SAMLAGSSKYTING – BANE – VETERANER 
Hvert samlag kan delta med 2 – to - forhåndspåmeldte 4-mannslag. 2 av 4 skal være fra V55. Alle lag 
stiller likt i konkurransen om medaljene. Egen skyting, skytterboka pkt 11.163. 
 

3.1.7. EKSTRASKYTINGER 
Stang- og felthurtigskyting bør søkes arrangert. Annen ekstraskyting må godkjennes av LDKST. 

 
 
3.2. FELTSTEVNET 

I forbindelse med feltstevnet skal det arrangeres hovedskyting 5x6 skudd og mesterskapsomgang 
2x6 skudd. Skyteavstander og figurer skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser i Skytterboka, pkt. 9.300. Det skal være innskytingshold på finfelten. På lag- og 
samlagsskytingene kan V55 delta på enten Senior- eller veteranlag. 

 
3.2.1. LAGSKYTING - FELT – R/ER/J 

Hvert skytterlag kan delta med flere forhåndspåmeldt 3-mannslag, hvorav minst en junior i 
lagkonkurransen. Summen av de 3 skytternes resultater i hovedskytingen gir lagets poengsum. 
 

3.2.2. LAGSKYTING - FELT – SENIOR/EJ/V55 
Hvert skytterlag kan delta med flere forhåndspåmeldt 3-mannslag. Summen av de tre skytternes 
resultater i hovedskytingen gir lagets poengsum. V55 kan velge å skyte i Senior eller Veteran. 
 

3.2.3. LAGSKYTING - FELT - VETERANER 
Hvert skytterlag kan delta med flere forhåndspåmeldt 3-mannslag. Laget skal bestå av 3 skyttere fra 
V55/V65/V73. Summen av de 3 skytternes resultater i hovedskytingen gir lagets poengsum. V55 kan 
velge å skyte i Senior eller Veteran. 
 

3.2.4. SAMLAGSSKYTING - FELT – R/ER/J 
Hvert skyttersamlag kan delta med flere forhåndspåmeldt lag i samlagskytingen. Laget skal bestå av 2 
rekrutter og 2 juniorer. Summen av de 4 skytternes resultater i hovedskytingen gir samlagets 
poengsum. 

 
3.2.5. SAMLAGSSKYTING - FELT – SENIOR/EJ/(V55) 

Hvert skyttersamlag deltar med flere forhåndspåmeldt 4-mannslag i samlagskonkurransen. Summen 
av de 4 skytternes resultater i hovedskytingen gir samlagets poengsum. V55 kan velge å skyte i 
Senior eller Veteran. 
 

3.2.6. SAMLAGSSKYTING – FELT VETERANER 
Hvert skyttersamlag deltar med flere forhåndspåmeldt 4-mannslag i samlagskonkurransen. 2 av de 4 
skytterne skal være fra V55. Summen av de 4 skytternes resultater i hovedskytingen gir lagets 
poengsum. V55 kan velge å skyte i Senior eller Veteran. 
 

 
3.2.7. EKSTRASKYTINGER 

Stang- og felthurtigskyting bør søkes arrangert. Annen ekstraskyting må godkjennes av LDKST. 
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3. 3. 15 METER-STEVNET 
Skyteprogrammet for 15 M er DFS’ innendørsprogram med fortløpende omgang, - jfr. Skytterboka 
pkt. 11.130 alt. 1. 

 
3.3.1. LAGSKYTING – 15 M – R/ER/J 

Hvert skytterlag kan delta med flere forhåndspåmeldte 3-mannslag, hvorav minst en juniordeltaker. 
Konkurransen legges inn i hovedskytingen. 
 

3.3.2. LAGSKYTING – 15 M – V 55/V 65/V 73 
 Hvert skytterlag kan delta med flere forhåndspåmeldte 3-mannslag, hvorav minst  en V 55-
 skytter. Konkurransen legges inn i hovedskytingen. 

 
3.3.3. LAGSKYTING – 15 M – KL. 3 – 5/EJ 

Hvert skytterlag kan delta med flere forhåndspåmeldte 3-mannslag. Konkurransen legges inn i 
hovedskytingen. 

 
3.3.4. SAMLAGSSKYTING – 15 M – R/ER/J 

Hvert samlag kan delta med flere forhåndspåmeldte 4-mannslag som består av 2 juniorer og 2 
rekrutter. Alle lag stiller likt i konkurransen om medaljene. Konkurransen legges inn i 
hovedskytingen. 
 

3.3.5. SAMLAGSSKYTING – 15 M – KL. 3 – 5/EJ 
Hvert samlag kan delta med flere forhåndspåmeldte 4-mannslag i samlags-konkurransen. Alle lag 
stiller likt i konkurransen om medaljen. Konkurransen legges inn i hovedskytingen. 
 

3.3.6. SAMLAGSSKYTING – 15 M – VETERANER 
Hvert samlag kan delta med flere forhåndspåmeldte 4-mannslag. 2 av 4 skal være fra V55. Alle lag 
stiller likt i konkurransen om medaljen. Konkurransen legges inn i hovedskytingen. 
 

4. MESTERSKAPSSKYTING/MESTERSKAPSTROFEER 
 
4.1. KVALIFISERING 

Uttak til mesterskapsomgang skal foretas i samsvar med Skytterbokas bestemmelser slik at alle på 
samme og siste poengsum/treff går videre til skyting om mesterskapstrofeene. 

 
4.2. TID FOR MESTERSKAPSSKYTING BANE 

Mesterskapsskyting for klassene R, V65 og V73 gjennomføres lørdag ettermiddag, resten av 
mesterskapsskytingene skal foregå på søndag etter samlagsskytingene er avsluttet.  
 

4.3. MESTERSKAPSSKYTING – GROVFELT 
 All anvisning skal skje etter at siste finalelag har skutt. 
 
4.4. MESTERSKAPSTROFEENE 

Medaljer og trofeer i samsvar med Skytterbokas bestemmelser. 
  

5. PREMIERING 
NB: All premiering fra 15 meter stevnet foretas i forbindelse med feltstevnet i mars. 

 
5.1. PREMIERING GENERELT 

Standardbegre i sølv utdeles til 1/3 av skytterne i hver klasse på 25-skudd bane og 30-skudd felt. 
Begerne skal være i 2 størrelser i alle klasser (middels og lite).  
Magnorglass type Vinje klar utdeles til 1/3 av skytterne i hver klasse på 15 meter-stevnet. Det 
benyttes 2 størrelser, 180 og 160 mm i hver av klassene. 
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5.2. GAVEPREMIER 
Gavepremier utdeles på bane- og feltstevnet, ikke på 15. meter. Samlag og skytterlag med 3 eller 
flere deltakere ved stevner med gavepremie bidrar med gavepremie i form av penger.  
Anbefalt beløp: Samlag - 500 kr., Lag 300 kr 

 
6. LIKE RESULTAT/PRIORITERING/OMSKYTING 
 
6.1. BANESTEVNET 

Skytterbokas bestemmelser pkt 10410 følges. 
 

6.2. FELTSTEVNET 
 Skytterbokas bestemmelser pkt 10.420 følges. 

I tillegg presiseres at ved lagskyting og samlagsskyting avgjøres rekkefølgen etter prioritering på laget 
etter de samme regler som gjelder for individuelt. 
 

6.3. 15 M 
Prioritering etter Skytterbokas bestemmelser pkt. 10.430. 

 
6.4. OMSKYTINGER 

Omskytinger skal foretas mest mulig samlet og etter avsluttet mesterskapsomgang. 
 
 

7. VANDREPREMIER 
 

7.1. BANESTEVNET 
 
7.1.1. MESTERSKAPSPOKAL - KLASSE 3 – 5 

Vinneren tildeles en aksje. Pokalen tilfaller den skytter som først får 3 aksjer. LDK har ansvaret for 
gravering, oppbevaring og at pokalen er til stede ved neste arrangement. Graveres med årstall, 
skytterens navn og antall poeng. 

 
7.1.2. LAGPOKALEN - LDKS - R/ER/J 

Det seirende 3-mannslag i lagskytingen tildeles en aksje i lagpokalen. Pokalen tilfaller det lag som 
først får 5 aksjer. LDK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er til stede ved neste 
arrangement. Graveres med årstall, skytterlagets navn og antall poeng. 
 

7.1.3. LAGPOKALEN - LDKS – KL. 3 – 5/EJ 
Det seirende 3-mannslag i lagkonkurransen tildeles en aksje i lagpokalen. Pokalen tilfaller det lag som 
først får 3 aksjer. LDK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er til stede ved neste 
arrangement. Graveres med årstall skytterlagets navn og antall poeng.  

 
7.1.4. SAMLAGSPOKAL - LDKS - R/ER/J 

Det seirende 4-mannslag i samlagsskytingen tildeles en aksje i Samlagspokalen. Pokalen tilfaller det 
lag som først får 5 aksjer. LK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er til stede ved 
neste arrangement. Graveres med årstall, skyttersamlagets navn og antall poeng. 
 

7.1.5. SAMLAGSPOKALEN - LDKS – KL. 3 – 5/EJ 
Det seirende 4-mannslag i samlagsskytingen tildeles en aksje i Samlagspokalen. 
Pokalen tilfaller det samlag som først får 3 aksjer. LDK har ansvaret for gravering, oppbevaring og 
for at pokalen er til stede ved neste arrangement. Graveres med årstall, skyttersamlagets navn og 
antall poeng.  
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7.1.6. SAMLAGSPOKAL - LDKS - VETERANER 
Det seirende 4-mannslag i samlagsskytingen tildeles en aksje i Samlagspokalen. Pokalen tilfaller det 
samlag som først får 3 aksjer. LDK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er til stede 
ved neste arrangement. Graveres med årstall, skyttersamlagets navn og antall poeng.  Det er fortiden 
ingen pokal 

 
7.2.  FELTSTEVNET 
 
7.2.1. LAGPOKALEN - LDKS - R/ER/J 

Det seirende 3-mannslag i lagskytingen tildeles en aksje i lagpokalen. Pokalen tilfaller det lag som 
først får 5 aksjer. LDK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er tilstede ved neste 
arrangement. Graveres med årstall, skytterlagets navn og antall poeng. 

 
7.2.2. LAGPOKALEN - LDKS - KL. 2 – 5/EJ/V55 

Det seirende 3-mannslag i lagskytingen tildeles en aksje i lagpokalen. Pokalen tilfaller det lag som 
først får 3 aksjer. LDK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er til stede ved neste 
arrangement. Graveres med årstall, skytterlagets navn og antall poeng. Det er fortiden ingen pokal. 
 

7.2.3. LAGPOKALEN - LDKS - VETERAN 
Det seirende 3-mannslag i lagskytingen tildeles en aksje i lagpokalen. Pokalen tilfaller det lag som 
først får 3 aksjer og går ut når eksisterende pokal vinnes til odel og eie. 
LDK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er til stede ved neste arrangement. 
Graveres med årstall, skytterlagets navn og antall poeng.Vunnet i 2019 

 
7.2.4. SAMLAGSPOKAL - LDKS - R/ER/J 

Det seirende lag, 4 mannslag i samlagsskytingen tildeles en aksje i samlagspokalen. Pokalen tilfaller 
det lag som først får 5 aksjer. LDK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er til stede 
ved neste arrangement. Graveres med årstall, skyttersamlagets navn og antall poeng. 

 
7.2.5. SAMLAGSPOKALEN - LDKS - KL. 2 – 5/EJ/V55 

Det seirende 4-mannslag i samlagsskytingen tildeles en aksje i lagpokalen. Pokalen tilfaller det 
samlag som først får 3 aksjer. LDK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er til 
stede ved neste arrangement. Graveres med årstall, skyttersamlagets navn og antall poeng. 

 
7.2.6. SAMLAGSPOKALEN - LDKS - VETERANER 

Det seirende 4-mannslag i samlagsskytingen tildeles en aksje i lagpokalen. Pokalen tilfaller det 
samlag som først får 3 aksjer. LDK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er til 
stede ved neste arrangement. Graveres med årstall, skyttersamlagets navn og antall poeng. 

                      Det er fortiden ingen pokal. 
 
8. MEDALJER - STJERNER 
 
8.1. MEDALJER 

Skytterbokas regler om medaljer i pkt 12.120 følges. For 15 m gjelder 
samme regler som for banestevnet i pkt 12.121, men da stjerner ikke 
utdeles kan medaljen vinnes flere ganger. For veteranklassene og 
klasse 2 gjelder pkt 12.123 og for øvrige klasser pkt 12.124 
Medaljer kjøpes fra DFS. 
 

8.2. STJERNER LDKS  
Skytterbokas regler Kap. 12.120 følges, stjerner utdeles 
ikke på 15 meter. 
 

8.3.  MEDALJER - LDKS - SAMLAGSSKYTING - FELT 
Det seirende samlag tildeles gylte medaljer. Medaljer fra DFS og graveres med årstall.  
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Feltmerket settes på samtlige medaljer. 
 

8.4. MEDALJER - LDKS - SAMLAGSSKYTING - BANE 
Det seirende samlag tildeles gylte medaljer. For ungdomsklassene tildeles også sølv og 
bronsemedaljer. 
Medaljene fra DFS og graveres med årstall. 

 
8.5. MEDALJER - LDKS - SAMLAGSSKYTING – 15 M 
  Det seirende samlag tildeles gylte medaljer. 
 
8.6. MEDALJER - LDKS - LAGSKYTING - FELT 

De seirende lag tildeles gylte medaljer.  
Medaljene graveres med årstall. Feltmerket settes på samtlige medaljer. 
 

8.7. MEDALJER - LDKS - LAGSKYTING - BANE 
De seirende lag tildeles gylte medaljer.  
Medaljene graveres med årstall.  
 

8.8. MEDALJER - LDKS - LAGSSKYTING – 15 M 
Det seirende lag tildeles gylte medaljer. 
 
 

9. DIVERSE BESTEMMELSER 
 
9.1. PROTESTER 

Protester som gjelder forberedelser, stevnets opplegg og avvikling skal behandles av stevnejuryen. 
 

9.2. STEVNEJURY 
Stevnejury utpekes av arrangøren. Kretsleder og aktuell samlagsleder bør inngå i juryen hvis de er 
tilstede. 

 
9.3.  ANKE 

Juryens avgjørelse ankes i henhold til Skytterbokas pkt. 8.113. 
 
 
10. VEDTEKTSENDRINGER 
                      Endring av vedtektene krever alminnelig flertallsvedtak i LDKST der samtlige samlag er representert. 
                      Forestående vedtekter er revidert og godkjent i styremøte den 26 09 2020                
. 

Østerdal skyttersamlag   Gudbrandsdal skyttersamlag 
Morten Undseth(s)     Ole Kolrud(s) 

 
Opland skyttersamlag     Hedmark skyttersamlag  
Jonny Myhre(s)      Kristin Christophersen(s) 

 
 Valdres skyttersamlag     Nord-Østerdal skyttersamlag 
 Gunnar Haugen(s)     Harry E. Tjernstad(s) 
 
  


	Lagskyting pr påmeldt lag   kr. 200,-, medaljer/pokaler

