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Innbydelse til Landsdelskretsstevne 15m i Opplandskretsen 

Torsdag 11. november, lørdag 13. november og søndag 14. november 2021 

 

Åsheim skytterlag har gleden av å invitere skyttere fra Valdres, Opland, Gudbrandsdal, 
Østerdal, Nord-Østerdal og Hedmark skyttersamlag til Landsdelskretsstevnet 15m for 
Opplandskretsen på vår innendørsbane på Moelv ungdomsskole. Stevnet vil foregå 
torsdag 11. november, lørdag 13. november og søndag 14. november med fortløpende 
omgang.  

 

Påmelding:  

Påmelding foregår i Mitt DFS i perioden 18. oktober – 10. november 2021. Stevnet er IKKE 
åpent for klasse NU (tidligere Asp), Ref. Skytterboka kap. 7.220.  
NB: Skyttere som endrer klasse pr. 1. oktober 2021 kan benytte klassen de var i fra 1. 
oktober 2020 til 30 september 2021 på LDKS 15 meter. Se sak 31/2021 fra Skytterstyret.  

 

Premieinnskudd/Arr.avgift: 

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,- 

Samlagsskyting, pr. samlag kr. 600,- 

 

Skyteprogram: 

Skyteprogrammet for stevnet er DFS innendørsprogram med forløpende omgang, jf. 
Skytterboka pkt. 11.130 alt. 1. 

 

Premiering: 

25 skudden blir premiert med Magnorglass type «Vinje klar» og utdeles til 1/3 av skytterne i 
hver klasse på stevnet. Det benyttes to størrelser 180 og 160 mm i hver av klassene. Det vil 
bli utdelt medaljer etter Skytterboka.  

Da skytingen går med fortløpende omgang vil premieringen måtte skje senere, også for lag – 
og samlagsskytingene. Dette blir gjort på Landsdelskretsstevnet i felt i mars. Det benyttes 
ikke gavepremier.  
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Lagskytinger: 

Lagskytingen legges inn i hovedskytingen. Alle lag skal være påmeldt før førstemann skyter. 
Send gjerne en mail til arrangøren for å forhåndspåmelde lag.   
e-post: aasheim@skytterlag.no 

 

R/ER/J: 

Hvert skytterlag kan delta med flere forhåndspåmeldte 3-mannslag, hvorav minst en junior. 
 

V55/V65/V73: 

Hvert skytterlag kan delta med flere forhåndspåmeldte 3-mannslag, hvorav minst en V-55 
skytter.  

 

Kl. 3-5/EJ: 

Hvert skytterlag kan delta med flere forhåndspåmeldte 3-mannslag. 

 

Samlagsskyting: 

Alle påmeldte lag stiller likt i konkurransen om medaljene. Samlagsskytingen legges inn i 
hovedskytingen og påmelding skal være gjort før førstemann skyter. Send gjerne epost til 
arrangøren for å forhåndspåmelde lag.  

e-post: aasheim@skytterlag.no 

 

R/ER/J: 

Hvert samlag kan delta med flere forhåndspåmeldte 4-mannslag som består av to juniorer 
og to rekrutter.  

 

Kl. 3-5/EJ: 

Hvert samlag kan delta med flere forhåndspåmeldte 4-mannslag. 
 

Veteraner: 

Hvert samlag kan delta med flere forhåndspåmeldte 4-mannslag. To av fire skal være fra 
V55. 

 

Åsheim skytterlag ønsker skytterne og familier velkommen til Moelv ungdomsskole. 
Adressen er Skolevegen 14, 2390 Moelv. Se mer info om beliggenhet på stevnepåmeldingen 
på DFS. 
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