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1 Hvert samlag innenfor kretsene Viken I, Viken II og Oppland kan delta med inntil 3 
skyttere fra hver av klassene rekrutt, eldre rekrutt, junior, V65 og V73. 
 

2 Skytterne skal forhåndspåmeldes innenfor den tidsfrist den årlige innkallingen angir. 
Påmeldingsfrist bør normalt være søndag kveld før stevnet, med tilbakemelding til 
samlagene om skytetider, mv senest onsdag før stevnet. 

 
3 Mesterskapet arrangeres samme helg som Østlandsmesterskapet i grovfelt, normalt 

tredje helg i mars, lørdag eller søndag. 
 
4 Styret i den Landsdelskrets som hvert år er arrangør av mesterskapet utpeker og gjør de 

nødvendige avtaler med en arrangør, eventuelt et skyttersamlag, og er stevnets 
ansvarlige. Kretslederen er ansvarlig for at innbydelse blir sendt minst 4 uker før og at 
presse/media blir behørig orientert med innbydelse og tidsplan for arrangementet. 

 
5 PROGRAM 

A. Skytingen omfatter 5-7 standplasser, med til sammen 42 skudd for alle klasser. Det 
kan skytes dobbelthold med inntil 12 skudd fra hver standplass, men maks 6 skudd 
pr figur. Offisielle feltskiver skal benyttes. For Rekrutt gjelder hele fig. Som treff 

B. Det skal være innskytingshold. 
C. Inntil 3 av standplassene kan ha dobbeltmål, dersom arrangøren finner dette 

hensiktsmessig. 
D. Klasse junior skal skyte knestående fra minst 2 standplasser. Dersom finalen (12 

skudd) skytes fra samme standplass, skal de 6 første skuddene være knestående. 
E. Det skal ikke være stillingsskifte i en 6 skudds serie. 
F. Skytetid pr. standplass skal være variert fra 120 sek. og ned til 60 sek for enkelt 

mål og 240 sek ned til 120 sek for dobbelt mål. Det skal benyttes lengste skytetid 
for Rekrutt, V65 og V73. 

G. Alle mål skal ha avstand 100 meter. 
H. Det skal være treffpunktmarkering i.h.h.t. DFS sitt regelverk. Treff utenfor figuren 

skal også tas med.  
I. På alle standplasser skal utgangsstilling være: 

"Våpen i ferdigstilling og sikret til på kommando ILD" 

J. Arrangør skal/må påse at vinkelen mellom målgruppene på dobbelthold ikke blir 
så stor at skytterne blir forstyrret, eller forstyrrer hverandre ved at de må skyte i 
kryss på de ulike holdene, vær oppmerksom på dette ved anlegg av standplasser. 

K. Våpen skal bæres i.h.t. skytterboka pkt. 8.122 .  
 
6 LAGSKYTING 

 
Hvert samlag kan stille med ett lag i lagskytingen, hvor 5 skytteres resultater teller 
sammenlagt. Lagets sammensetning skal være slik: 
   
  Minst 1 skytter fra kl J 

Minst 1 skyttere fra kl ER 
Minst 1 skytter fra kl R 

Jonny
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Samlagets beste skytter fra hver av disse klassene inngår automatisk i lagskytingen. I tillegg 
til disse tre teller de to beste av de øvrige skytterne uansett klasse.  

 
 
7 INNDELING 
 Skytterne inndeles i lag med en skytter fra hvert samlag, så langt det er mulig.  

Skytternes plassering på standplass skal rullere for hvert lag. Eks. Akershus har figur 1 i 
første lag, figur 2 i andre lag osv, samlaget på figur 16 i første lag får figur 1 i andre lag 
osv. 
 
Det skal skytes klassevis, slik at Rekrutt skyter i de tre første lagene, deretter V65, V73, 
Junior og Eldre rekrutt.  

 
8 RANGERING/OMSKYTING. 

Skytterne rangeres etter skytterbokas  pkt. 10.423 pkt. 6 og 7, dersom det fortsatt er likt 
antall treff/innetreff (to eller flere har samme plassiffer), skal det være omskyting om de 
tre første plassene (medaljene).  
Arrangøren bestemmer program for en eventuell omskyting. 

 
9 MEDALJER 

Det utdeles gylt, sølv og bronse i hver klasse.  
De tre beste lagene i lagskytingen tildeles gylt, sølv og bronse.  
Alle medaljene graveres "ØM FINFELT (ÅRSTALL)". Arrangerende lag-/samlags 
merke festes på medaljenes forside, som i utgangspunktet er glatt. 

 
10 PREMIERING 

All premiering skjer etter 42 skudd. Individuell premiering til 1/3-del av skytterne. 
Klassevinnerne får bestemannspremie. 
 
Vandrepremie tildeles beste samlag på lagskytingen. Vandrepremien må vinnes 5 
ganger for å vinnes til odel og eie. 
 
Så vel medaljer som premier er det arrangørens ansvar å besørge. 
Arrangerende lag sørger for gravering av vandrepremier og betaler dette. 

 
11 INNSKUDD 

Innskuddet settes til kr 220,- pr påmeldt skytter, hvorav kr 70 skal ansees som 
premieinnskudd. Det gis ikke mulighet til å ta ekstra betalt for eventuell transport. 
 
Innskudd for de påmeldte skyttere som utgjør samlagets lagskyttere, dvs. inntil tre 
skyttere i hver klasse, skal forhåndsbetales av samlaget.  
 

12 RESULTATSERVICE 
Arrangøren plikter å sende ut resultat- og premielister umiddelbart etter at stevnet er 
ferdig, dvs. samme dag som stevnet arrangeres. Resultatlistene skal være egnet for 
media, slik at interesserte aviser, mv. på en enkel måte kan ta inn resultatene fra stevnet. 
 
Videre skal resultat- og premielister sendes alle 16 samlag på e-post. I tillegg bør 
resultater publiseres på arrangøren eller arrangerende samlags hjemmesider. 
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PROSEDYRE FOR HVER STANDPLASS VED ØSTLANDSMESTERSKAP FELT 
 
 
1. SAMLEPLASS FØR STANDPLASS  

 Det skal før hver standplass være en samleplass. 
 Foran hver standplass skal det være stopplinje for tilskuere. 
 Standplassleder gir på samleplass en orientering om skytingen som skal foregå. 
 Det er tillatt å feste reima på armen. Det er ikke tillatt å foreta noen annen form 

for klargjøring før skytterne er på standplass og det er gitt kommando for 2 
minutter til klargjøring (magasiner kan være fylt). 

 På samleplass skal det være plassert en plakat med opplysninger om antall mål, 
figurtype, skytestillinger for det enkelte hold. Figurer skal være oppslått, og i 
riktig størrelse. Ved dobbelthold skal det opplyses hvilken rekkefølge holdene 
skal skytes.  

 Patroner som klikker kan erstattes i løpet av skytetiden. Defekt patron(er) skal 
straks, og uoppfordret forevises standplassleder etter endt skyting. 

 
 
2 PÅ STANDPLASS 

 Skytterne kalles fram fra samleplass. 
 Skytterne stanser bak standplass, bak hver sin skive (RØD LINJE). 
 Det kommanderes "SKYTTERE PÅ PLASS" 
 Straks skytterne er på plass gis 2 minutter til klargjøring. 
 Etter 2 minutter starter kommando. 
 Det benyttes kommando som til en hver tid er gjeldende for feltskyting i DFS. 

(Se Skytterboka) 
 Publikum/foresatte/foreldre skal forholde seg rolig på anvist plass for 

publikum bak standplass.Det er forbutt og forstyrre skyttere. 
 
FØR ANVISNING FORETAS VISITASJON AV VÅPEN OG MAGASINER.  
PÅ SISTE STANDPLASS SKAL SAMTLIGE MAGASIN VISITERES. 
VED BÆRING AV VÅPEN SKAL SLUTTSTYKKET VÆRE I BAKRE  

  STILLING ELLER TATT UT (NY BESTEMMELSE, Skytterboka pkt.8.122). 
 
 
 
Vedtekter revidert 4. august 2018. 
Endring/tilføyelser foretatt ved siste revisjon er markert med uthevet rød skrift. 
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