
Nord-Østerdal skyttersamlag 

Regler for arrangement av samlagstevnet 15m.         Versjon 2015.1 
 

Innbydelsen sendes samtlige skytterlag innen samlaget samt samlagslederen, leder i UK og 

leder i ungdomsutvalget. Dersom innbydelsen ønskes utlagt på Internett må den sendes på e-

post til internett ansvarlig.  

Innbydelsen skal inneholde disse momentene: 

 Når stevnet avholdes. 

 Hvordan man melder seg på. 

 Stevneinnskudden (husk medaljeinnskudden) 

 Angi hvilken premiering som blir brukt. 

 At det er lagskyting, og hvilke klasser som har lagskyting. 

  

Påmelding: Det er opp til den enkelte arrangør hvordan de organiserer forhåndspåmeldinga. 

 

Program: 25 konkurranseskudd pluss prøveskudd, jfr. tabell 11.130 i skytterboka 2007-2008: 

Mesterskapsprogram 15m innendørs. Det åpnes for å bruke baneprogrammet med fortløpende 

omgang. 

 

Lagskyting: 

Følgende klasser har lagskyting: 

 

Rekrutt/Veteran (Aspirant/Rekrutt/Eldre Rekrutt/Junior/Veteranklassene):  

Laget må bestå av minimum en skytter fra klasse Junior eller V55 hvis laget har 

deltagere på stevnet. Ellers ingen krav til klassefordeling. 

Forhåndspåmeldte lag med navngitte skyttere. 

Skytterlagene kan stille med flere lag. 

Ingen innskudd. 

 

Klasse 1-5:  
Krav til klassefordeling: Maks en skytter fra klasse 1 og minimum en ståendeskytter.  

Forhåndspåmeldte lag med navngitte skyttere. 

Skytterlagene kan stille med flere lag. 

 

Generelt for lagskytingene: 

 Laget må være påmeldt før 1. skytter starter sin skyting. 

 Innskudd lagskyting bestemmes på ombudsmøtet. 

 Det er 3 mannslag. 

 Det er 25-skudden som gjelder i lagskytingen.  

 Rangering iht. skytterboka. 

 

Premiering: 

Gjenstands og pengepremier i henhold til skytterbokas bestemmelser i kapittel 10 (dette 

ordnes av arrangørlaget). 

 

Det kreves inn et eget medaljeinnskudd på samlagsstevnene som skal dekke utgiftene til 

medaljer inklusive gravering, stjerner og faste trofeer. Satsene bestemmes av 

ombudsmøtet. Arrangerende lag krever inn medaljeinnskuddet samt innskuddet for 

lagskyting og overfører dette til Samlaget.  



  

 Medaljer: (ordnes av samlaget)  
 Gylt samlagsmedalje til vinneren av mesterskapet i klasse 3-5. (Skjervagen 70500). 

 Klassemedalje i klassene 1-5, V55, V65 og V73. (Premiesentralen) 

          (Ikke klassemedalje til vinneren av mesterskapet kl 3-5) 

                                      

Fra skytterboka 2007-2008: 

12.132 Samlagsstevner, innendørs for rekrutteringsklassene (ikke klasse Aspirant) 

Klassevinnerne (rekrutt, eldre rekrutt og junior) tildeles bronse Raufoss-medalje og 

diplom. De øvrige medaljevinnere får DFS’ ungdomsmedalje i bronse etter samme skala 

som for samlagsstevner bane og feltskyting.  

Til og med 25 deltakere: 1 Raufossmedalje og 2 ungdomsmedaljer. 26-50 deltakere:  

1 Raufossmedalje og 3 ungdomsmedaljer. 

 

Diplomer: (ordnes av samlaget) 

Vinner av mesterskap kl. 3-5. 

Diplomer til vinnerlagene i lagskytingene. 

 

Medaljer lagskyting: Emaljemedaljer (ordnes av samlaget)  

1-3 lag: Gylte medaljer 

4-6 lag: Gylte medaljer og sølv medaljer 

7 og fler: Gylte medaljer, sølv medaljer og bronse medaljer* 

*Det deles ut bronsemedaljer så lenge lageret rekker 

Klassemedaljer og medaljer for lagskyting graveres og deles ut i ettertid.(ombudsmøtet). 

  

Resultater: 

 Resultatlister må ferdigstilles snarest mulig. 

 Pressen bør ha resultatet innen 2 timer etter stevneslutt. 

 Resultatlister til Samlaget og skytterlagene i henhold til momentliste for arr. av 

stevner. 

 Gjenstandspremier deles ut under premieutdelingen eller ettersendes samlet til det 

enkelte skytterlag. 

 

 

Gjennomgått på ombudsmøtet 04.12.2014 

Ragnar Sollid 


