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Til alle lag i Norges Skytterforbund og Det frivillige Skyttervesen 
 

Invitasjon til Landsstevnet for rekrutter 2016  
 

Gudbrandsdal Sportsskyttere inviterer til Landsstevnet for rekrutter  
 
 

 Dato: Lørdag 20. august  

 Sted: Skarsmoen skytebane i Øyer  

 Program: 50 meter 30 skudd liggende. Det skytes med heltall.  

 Klasser:  
o Klasse Åpen rekrutt, t.o.m. det året skytteren fyller 10 år.  
o Klasse U 12, f.o.m. det året skytteren fyller 11 år f.o.m. det år skytteren fyller 12 år 
o Klasse U 13, det år skytteren fyller 13 år 
o Klasse U 14, det år skytteren fyller 14 år 
o Klasse U 16, til og med året skytteren fyller 16 år 
o I Åpen rekrutt skal deltakerne skal ikke rangeres. Resultatlista skal inneholde navn 

og resultat, men sorteres alfabetisk eller klubbvis. 
o SH 

Funksjonshemmede skyttere t.o.m. 14 år konkurrerer i U12-14 liggende etter 
vanlige regler, eller sittende i stol/rullestol med valgfri støtte. 
Funksjonshemmede skyttere i alderen 15-16 år konkurrerer i U16 liggende etter 
vanlige regler, eller sittende i stol/rullestol med støtte i henhold til ordinære SH-
regler og klassifisering (SH1, SH2). 

 Lagskytinger i alle klasser 
o Skyttere i klasse R-12 kan skyte på lag i R-13 og R-14. Likedan kan skyttere i kl. 

R13 skyte på lag i kl. R-14. 
o Dette gjelder kun om klubben ikke kan stille rent lag i de aktuelle klassene. 
o Det er ikke lagskyting i klasse Åpen rekrutt, og skyttere i denne klassen kan ikke 

inngå i lag i andre klasser. 
o Ved poenglikhet ved individuell skyting og lagskyting, følges de ordinære 

skytereglene (jf 6.15.1 og 6.15.7) 
 
 
SH- og Linksskyttere må oppgi dette ved påmelding. I klasse R15-16 må alle skyte med reim 
uten støtte (SH2 unntatt). Stevnet er åpent for alle, det er ikke krav om medlemskap i en 
NSF-klubb. 
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I øvrige klasser kan man velge om man vil skyte med reim (uten støtte), eller med støtte uten 
reim. Oppgi ved påmelding om det brukes støtte. Arrangørene holder (NSF) godkjente støtter.  
Skytejakke og hanske er tillatt i alle klasser og det er tillatt å bruke Sauer cal. 0,22 og 
skiskyttergevær   
 
Vi vil i best mulig grad samle skytterne i samme klasse på samme lag.  
Startkontingent kr. 150,- 
 
Påmeldingsfrist: 10.august 2016 
 
Foreløpig tidsplan for landsstevnet vil være som følger: 30 skudd liggende: 
 
Kl. 09:00 start 1.lag 15 min prøve + 35 min konkurranse (oppmøte st.pl. kl. 08:45) 
Kl. 10:15 start 2.lag 15 min prøve + 35 min konkurranse (oppmøte st.pl. kl.10:00) 
Kl. 11:30 start 3.lag 15 min prøve + 35 min konkurranse (oppmøte st.pl. kl.11:15) 
Kl. 12:45 start 4.lag 15 min prøve + 35 min konkurranse (oppmøte st.pl. kl.12:30) 
Kl. 14:00 start 5.lag 15 min prøve + 35 min konkurranse (oppmøte st.pl. kl.13:45) 
Kl. 15:15 start 6.lag 15 min prøve + 35 min konkurranse (oppmøte st.pl. kl.15:00) 
Kl. 16:30 start 7.lag 15 min prøve + 35 min konkurranse (oppmøte st.pl. kl.16:15) 
Kl. 17:45 start 8.lag 15 min prøve + 35 min konkurranse (oppmøte st.pl. kl.17:30) 
 
 
Superfinale 
 
Kl. 18:45 Starter Superfinale med alle klassevinnerne og spesielt inviterte 
 
¼ match 1 felles klasse 10 kne+10 liggende+ 10 stående 
 
Kl 19:30 start 9.lag 15 min prøve + 45 min konkurranse (oppmøte st.pl kl 1915)  
 

 

Fredag 19.August vil Gudbrandsdal Sportskyttere også arrangere et åpent rekruttstevne på 30 
skudd liggende med kapasitet til 3 lag (Først til mølla) de som samme med påmeldingen til 
landsstevnet også melder på dette stevnet vil bli prioritert.   
 

Kl. 17:00 start 1.lag 15 min prøve + 35 min konkurranse (oppmøte st.pl. kl.16:45) 
Kl. 17:50 start 2.lag 15 min prøve + 35 min konkurranse (oppmøte st.pl. kl.17:35) 
Kl. 18:30 start 3.lag 15 min prøve + 35 min konkurranse (oppmøte st.pl. kl.18:15) 

 

Som premiering her deles det ut medaljer til de 3 beste i hver klasse og diplomer  
Startkontingent kr 120,-   
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Gudbrandsdal Sportsskyttere ber om at påmeldinger sendes til: mnyfloet@hotmail.com  
innen 1.8. 2016 og påmeldingen merkes «Landsstevnet for rekrutt 2016 - rifle 50 meter».  
 
Startkontingent betales til Gudbrandsdal Sportsskytteres konto nr. 2002.61.99949. Betalingen 
skal merkes med «Landsstevnet for rekrutt 2016 - rifle 50 meter» og klubbens navn.  
 
 
Det vil for de som skyter i de første lagene bli noe tid før superfinalen avvikles, så når vi har 
påmeldingen på plass, vil vi annonsere tidspunkter for gjennomføring av medaljeseremonier og 
premieutdeling når vi vet når alle skyttere i hver klasse har skutt!  
 
Regionen har et rikt tilbud av aktiviteter og det er kort avstand til Hunderfossen Lekeland og 
Hafjell Alpinanlegg som har flere aktiviteter tilpasset sommeren. 
 
Vi jobber for gunstige overnattingspriser i forbindelse med stevnet, Hafjell Booking bistår med 
tilpasset innkvarteringen for de som ønsker det. 
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