
Nord-Østerdal skyttersamlag 

Regler for arrangement av samlagsstevnet felt.                                 Versjon 2017.2 

 

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 epost 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 det enkelte lag hvordan de organiserer påmeldinga. 

Program: Jfr. Tabell 11.120 i skytterboka 2017-2018: Mesterskapsprogram feltskyting.                        
Eget mesterskap i V65 og V73.                                                                                                                            
Finaler: Det tas med tilstrekkelig antall skyttere på omgang slik at samtlige medaljer og stjerner kan 
deles ut.                                                                                                                                                                     
Stang/felthurtig: Det skal arrangeres enten stang eller felthurtigskyting ved samlagsstevner på bane 
og felt.                                                                                                                                                                       
Det kan arrangeres en egen finale.                                                                                                                 
Den enkelte kan skyte så mange innledende serier som arrangøren tillater. Kun beste resultat teller. 

Lagskyting:                                                                                                                                                         
Følgende klasser har lagskyting: 

Finfelt (Nybeg. Ung/Voksen, Rekrutt/Eldre Rekrutt/Junior/V65 og V73).                                                      
Laget må bestå av minimum en skytter fra klasse Junior hvis laget har deltakere på stevnet.            
Ellers ingen krav til klassefordeling.                                                                                                                   
Forhåndspåmeldte lag med navngitte skyttere.                                                                                         
Skytterlagene kan stille med flere lag. 

Grovfelt (Eldre Junior/ 2-5 og V55)                                                                                                                       
Ingen krav til klassefordeling.                                                                                                                            
Forhåndspåmeldte lag med navngitte skyttere.                                                                                 
Skytterlagene kan stille med flere lag. 

            Generellt for lagskytingene: 

• Laget må være påmeldt før 1.skytter starter sin skyting. 
• Innskudd lagskyting bestemmes på ombudsmøtet. 
• Det er 3mannslag. 
• Det er 30skudden som gjelder i lagskytingen. 
• Rangering iht. Skytterboka. 
• Vandrepokal for grovfelt og for finfelt. 
• Vandrepokaler må vinnes 4ganger til odel og eie. 



 

Premiering:                                                                                                                                                                
Gjenstands og/ eller pengepremier i henhold til skytterbokas bestemmelser i kapittel 10 (Dette 
ordnes av arrangørlaget). 

Det kreves inn et eget medaljeinnskudd på samlagsstevnet 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. 

Pokaler: (ordnes av samlaget)                                                                                                                            
Pokal til samlagsmester grovfelt.                                                                                                                  
Pokal til vinner av stang/ felthurtigskyting. 

Diplomer: (ordnes av samlaget)                                                                                                                   
Vinner av mesterskap kl. 3-5.                                                                                                                       
Diplomer til vinnerlagene i lagskytingene. 

Medaljer: (ordnes av samlaget)                                                                                                                         
Grovfelt:                                                                                                                                                                    
Gylt samlagsmedalje til vinneren av mesterskapet kl.3-5. (Skjervagen 70500)                                         
De deretter 2 følgende skyttere som ikke har samlagets sølv medalje tildeles denne.                            
De 3 første skyttere etter samlagsmesteren som tidligere har samlagets sølv medalje tildeles stjerne. 
Det må skytes fullt mesterskap for å få samlagets medalje i sølv. (denne kan kun vinnes 1gang) 
Klassemedaljer i kl. 1,3,4,5 og AG3. Deles ut på mesterskap. (sølv plett)                                                    
(ikke klassemedalje til vinneren av mesterskap, stjerne eller sølv samlagsmedalje i kl. 3-5. 
(premiesentralen)     

Sølv samlagsmedalje med grønt band til vinner av klasse 2 og V55.                                                             
Klasse Eldre Junior premieres på vanlig måte som de øvrige ungdomsklassene med NAMMO-
medaljer og ungdomsmedaljer. 

Finfelt:                                                                                                                                                                   
V65/V73: Sølv samlagsmedalje med grønt bånd, til vinneren i V65 og V73 

Kl. R/ER/J:                                                                                                                                                             
Fra skytterboka 2017-2018:                                                                                                                              
12.131: Mesterskapene (innendørs, bane- og feltskyting) for R, ER, J og EJ Klassevinnerne (R, ER, J og 
EJ) tildeles sølv NAMMO-medalje og diplom. Utdeling av medaljer foregår etter følgende regler på 
grunnlag av deltakerantallet i hver klasse: Til og med 25 deltakere:    1 NAMMO-medalje og  2 
ungdomsmedaljer. 26-50 deltakere:     1 NAMMO-medalje og  3 ungdomsmedaljer Ved 26 deltakere 
eller flere skal alle med samme poengsum eller treff/innertreff som siste utdelte ungdomsmedalje 
ha medaljen. For rangering, se pkt. 10.412 og 10.422.. 

 

 

 

 

 



 

 

Lagskyting:                                                                                                                                                                              
Vandrepokal til vinnerlag grovfelt og finfelt. Må vinnes 4ganger. 

 Medaljer:                                                                                                                                                                    
1-3 lag: Gylte medaljer.                                                                                                                                         
4-6 lag: Gylte medaljer og sølv medaljer.                                                                                                                                                                    
Klassemedaljer og medaljer for lagskyting graveres og deles ut i ettertig.(ombudsmøtet).                   
NB! Alle medaljer og pokaler ordnes av samlaget. 

 

Resultater: 

• Resultater må ferdigstilles snarest mulig. 
• Pressen bør ha resultatet innen 2 timer etter stevneslutt. 
• Resultatlister sendes Samlaget og Skytterlagene. 
• Gjenstandspremier deles ut under premieutdelingen eller ettersendes samlet til det enkelte 

skytterlag. 

 

Ajourført med nye klasser og endringer 29.03.2017 

Olav Flaten – Sekretær  


