
INVITASJON 

LANDSSTEVNET FOR REKRUTTER 2018 

10m luftpistol og luftgevær lørdag 14. april 
 
 

Kisen MSL ønsker alle pistolskyttere og rifleskyttere i ungdomsklassene 
velkommen til årets Landsstevne for rekrutter – 10m luft. 

Fredag 22. april arrangeres det luftsprint som et ekstratilbud for de som ønsker dette. Her blir 
det 100% premiering til alle i R12 og Åpen klasse. Stevnet er åpent for alle klasser (også Jr, 
Sen, Vet). Det holdes egen premieseremoni for luftsprinten etter siste lag fredag kveld.  

Lørdag 14. april er det offisielle Landsstevnet for Rekrutter, med normalprogram for alle 
klasser. Vinnerne i hver klasse, samt noen spesialt inviterte skyttere, skyter til slutt en 
Superfinale. 

 
Program/Regler 

Øvelser: FREDAG: Luftsprint 30 skudd (luftpistol og luftrifle) 

  LØRDAG: Offisielt LS Normalprogram 30 skudd (pistol/rifle)  

Skytetid:  Luftsprint: 15 min + 5 min forberedelser/prøveskudd 

Normalprogram: 40 min + 15 min forberedelser/prøveskudd 

Starttider:  Settes opp iht. påmelding. Publiseres på www.kisen.no og sendes ut til 
klubbene i god tid før stevnet 

Skytestøtter: Arrangør stiller med godkjente støtter i henhold til reglementet.  

Stoler vil ikke være tilgjengelig for andre enn deltagerne i åpen klasse og 
SH-klassene. Vi stiller krakker til alle de andre skytterne.  

 
For øvrig følger vi de vanlige konkurransereglene for luftpistol/luftrifle for ungdom. 

http://www.kisen.no/


Premiering 

• Medaljer i valørene gylt, sølv og bronse til de tre beste i hver klasse i hver øvelse 

• 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 

• Egen premiering for luftsprint 
 
Individuelle klasser 

• Åpen klasse (født 2008 eller seinere) 

• R12 (født 2006 og 2007) 

• R13 (født 2005) 

• R14 (født 2004) 

• R15/16 og P15/16 (født 2003 eller 2002) 

• SH-1, SH-2 og SH3. For pistol kun SH-1 

• SH-skyttere som er født i 2004 eller senere kan delta i samme klasse som jevnaldrene. De kan 
få delta i SH-klassene, men konkurrer da med 15/16 utøverne. 

 
Lagskyting 
Det er lagskyting på normalprogrammet lørdag. 3-mannslag i alle klasser. 

Det er tillatt å stille med flere lag i samme klasse.  

Rifle: Skyttere i åpen klasse kan ikke inngå i noe lag. Skyttere i klasse R12 kan inngå i lag i 
klasse R13 eller R14, og skyttere i R13 kan inngå i lag i R14, under forutsetning av at klubben 
ikke kan stille med rent lag i de aktuelle klassene.  

Pistol: Skyttere i åpen klasse kan ikke inngå i noe lag. Skyttere i R13 kan inngå i lag i R14, 
under forutsetning av at klubben ikke kan stille med rent lag i R13. R12 kan kun skyte i klasse 
R12. 

 
Generelt: Registrering av lagskyttere må skje senest en time før første skytter på laget starter. 
Vi oppfordrer til at lagskyttere registreres allerede ved påmelding (skjema).  

 

 
Påmelding/startkontingent: 

• Kisen MSL ber om at påmeldinger sendes på vedlagt påmeldingsskjema til 
ungdom@kisen.no innen 25.3.2018 og at påmeldingen merkes «[Skytterlag] / 
Landsstevnet for rekrutt 2018 - 10m». 

• Betaling skjer samlet ved påmelding til kontonr. 1870.43.71620 
og merkes «[Skytterlag] / Landsstevnet for rekrutt 2018 - 10m» 

• Registrering av lagskyttere må skje senest en time før første skytter på laget 
starter. Vi oppfordrer til at lagskyttere registreres allerede ved påmelding 
(skjema). 

 
Startkontingent  

Normalprogram kr 150,- (lørdag) 

Luftsprint   kr 50,- for ungdom og kr.100,- for andre klasser (fredag) 

Lagskyting  kr 100,- pr lag 
 

mailto:ungdom@kisen.no


Kontakt 

Stevnekontakt:  Per Olav Karlsen per.karlsen@nhst.no. Telefon 93256162  

Generelle henvendelser: ungdom@kisen.no 

 

Vi ønsker alle skyttere og foresatte velkommen til Kisen og Årets Landsstevne for 
Rekrutter 

 
Mvh 

Kisen MSL  

 

mailto:per.karlsen@nhst.no
mailto:ungdom@kisen.no


Adkomst 

Landsstevnet avholdes i Alfhallen på Borgen utenfor Kløfta: 

https://www.google.no/maps/place/Alfhallen/@60.0991701,11.216299,17z/data=!3m1!4b1!4
m2!3m 1!1s0x46417f8c5c1e0049:0x4eab52f437fe6e40?hl=no 

 

https://www.google.no/maps/place/Alfhallen/%4060.0991701%2C11.216299%2C17z/data%3D!3m1!4b1!4m2!3m
https://www.google.no/maps/place/Alfhallen/%4060.0991701%2C11.216299%2C17z/data%3D!3m1!4b1!4m2!3m


 


