Norges Skytterforbund inviterer til
LANDSSTEVNET FOR REKRUTTER 2017
lørdag 22. april
i Lillehammer Olympiapark

Klasser
Individuelt, luftpistol og luftrifle*:
Åpen rekrutt
R-12
R-13
R-14
R-15/16

Skyttere t.o.m det året de fyller 10 år
Ingen rangering i denne klassen, lik premiering
F.o.m. det året skytteren fyller 11 år og t.o.m. det år skytteren fyller 12 år
T.o.m. det år skytteren fyller 13 år
T.o.m. det år skytteren fyller 14 år
T.o.m. det året skytteren fyller 16 år

*Tilrettelagt for paraskyttere (SH-klasser)
Paraskyttere i klassene SH1 og SH2 skyter i de ordinære klassene (R-12, R-13 og R-14) etter samme
regler som øvrige skyttere. Paraskyttere i alderen 15-16 år skyter i egen SH-klasse, stående (pistol)
eller sittende i stol/rullestol med valgfri støtte (pistol/rifle).
Paraskyttere i klasse SH3 vil skyte i en egen klasse med pistolskive.

Lagskyting
3-mannslag i alle klasser. Det er tillatt å stille med flere lag i samme klasse. I luftrifle kan skyttere
i klasse R12 inngå i lag i klasse R13 og R14, og skyttere i R13 kan inngå i lag i R14. I luftpistol kan
skyttere i klasse R13 inngå i lag i klasse R14.
Dette er under forutsetning av at klubben ikke kan stille med rent lag i de aktuelle klassene.
Skyttere i åpen rekrutt kan ikke delta i lagskyting.

REGLER
Øvelser:
Luftpistol 30 skudd uten desimal og Luftrifle 30 skudd uten desimal.
Skytetid:
40 min + 15 min forberedelser/prøveskudd i begge grener
Skytestøtter: Arrangøren stiller med godkjente støtter i henhold til reglementet. På denne
linken vil dere finne bilder og informasjon om de godkjente støttene som skal
benyttes under landsstevnet:
http://www.skyting.no/organisasjon/vare-satsningsomrader/ungdom/bruk-avstotter/
For øvrig følger vi de vanlige konkurransereglene for luftpistol/luftrifle for ungdom.

SPRINTLUFT
Vi ønsker å tilby et ekstra aktivitetstilbud i forbindelse med Ungdomslekene, og tilbyr alle
ungdommer å skyte sprintluft både for pistol og rifle på fredag kveld 21. april.
Dette arrangeres i forkant av åpningsshowet i Kristins hall. Dørene til åpningsshowet åpner
19:00, selve showet begynner klokka 20:00.
Vi har plass til 40 ungdommer i hvert lag (dvs 20 pistol og 20 rifle). Påmelding skjer via
SkytterAdmin på skyting.no.
Vi vil kjøre 3 lag:
1. lag
2. lag
3. lag

17:30
18:00
18:30

Regler for luftsprint:
- 5 min prøveskudd/forberedelsestid
- 30 skudd på 15 minutter
- 10 meter bedriftsskiver (rifle) eller luft duellskive (pistol)
- Skytestilling:
o Pistol: Sittende skytestilling med støtte i klassene åpen rekrutt(tohånds),
R12(tohånds), R13 (enhånds), R14 og R15/16 skyter stående beste eller fri.
o Rifle: Sittende skytestilling med anlegg i klassene åpen rekrutt, R12, R13 og R14.
Stående skytestilling i R15/16.

Påmelding / Startkontingent
Du melder på skytterne via SkytterAdmin. Du finner påmeldingen på skyting.no, eller se link
nedenfor.
Påmeldingsfristen er onsdag 22. mars
Etteranmelding frem til mandag 17. april
Til både Landsstevnet og sprintluft vil skytterne bli tildelt et tilfeldig lag.
Dersom klubben ønsker en spesifikk skytetid for SPRINTLUFT send en e-post til
helene.ronningen@skyting.no.
Link til påmelding i SkytterAdmin
-

Påmelding pistol sprintluft (fredag 21.04)
Påmelding rifle sprintluft (fredag 21.04)

-

Landsstevnet for rekrutter pistol (lørdag 22.04)
Landsstevnet for rekrutter rifle (lørdag 22.04)

Viktige opplysninger:
-

Skytterne må være medlemmer av klubben for å kunne meldes på via SkytterAdmin
I SkytterAdmin vil det stå «U-12», dette er samme klasse som «R-12»
Pistol: Skyttere i R-13 meldes på i R-14, vi vil lage en egen liste for R-13 i etterkant
For hjelp ta kontakt med Dag Rønning på Skytterkontoret
(dag.ronning@skyting.no, tlf: 21 02 98 50)

Registrering av lagskyttere må skje før første skytter på laget starter, det vil ligge lister for påmelding
til lag på skytebanen.

Startkontingent
Individuelt
Kr 150 ,Lag
Kr 100,Tillegg ved etteranmelding
Individuelt
Kr 75,Lag
Kr 0,Betaling skjer samlet ved påmelding til kontonummer: 5134 06 06047
Husk å merke all innbetaling med klubbnavn, antall deltakere og antall lag.
Startlister vil bli lagt ut på www.skyting.no.

PREMIERING
Medalje i valørene gylt, sølv og bronse til de tre beste i hver klasse
Deltakerpremie til alle deltakere i alle klasser.
Diplom til alle deltakere.
Skjold i valørene gylt, sølv og bronse til de tre beste lag i hver klasse.

Åpningsshow
Ungdomslekene åpnes med et spektakulært åpningsshow med kjente artister og spennende
danseshow av landets beste dansere innenfor sin sjanger. Bli med til Kristins Hall fredag 21. april for å
oppleve ekte idrettsglede. Dørene åpner 19.00 og showet starter 20.00. Mer informasjon vil komme.

Innkvartering
Les mer om innkvartering her:
http://www.ungdomslekene.no/p/8677/innkvartering

Bespisning
Bestillingen må gjøres senest 14 dager før, innen 7. april. Ungdomslekene tilbyr middag og lunsj til
deltakerne. Les mer her:
http://www.ungdomslekene.no/p/8784/bespisning

Ankomst
Landsstevnet avholdes i curlinghallen i Kristins Hall i Lillehammer Olympiapark. Det er skiltet mot
Olympiaparken fra Lillehammer sentrum.
******

For ytterligere informasjon, kontakt NSFs kontor på nsf@skyting.no eller 21 02 98 50

Velkommen!

