
 

 

                                                              

 

 

 

LANDSSTEVNET FOR REKRUTTER OG UNGDOM 

2022 

I GRENENE RIFLE OG PISTOL 

AVVIKLES SOM EN HJEMMEBANE-KONKURRANSE 

LØRDAG 22. OKTOBER 

 

Håper så mange som mulig vil bli med! 



 
 

inviterer til 

LANDSSTEVNET FOR REKRUTTER 2022 
Lørdag 22. oktober  
«På hjemmebane» 

 

Bakgrunn 

Landsstevnet for rekrutter er et landsomfattende arrangement for rekrutter t.o.m. 16 år. 
Konkurransen vil i år som i fjor bli arrangert på klubbenes hjemmebane.  
Dette er et breddearrangement, hvor målet er å få flest mulig deltagere med. 

Gjennomføring 

Klubbene gjennomfører øvelsene på egen bane på arrangementsdatoen, i henhold til 
gjeldende reglement, og sender inn resultatene til arrangør (TSS) når skytingen er ferdig, 
men senest kl. 18:00 på arrangementsdagen. 

Endelig resultatliste blir så kunngjort senere samme kveld.  
Resultatlister publiseres på nett, og sendes alle deltagerklubber. 

 
Klasser: 
Individuelt, luftpistol: 

• ÅR - født 2012 eller senere – 10 år eller yngre.  Klasse åpen rekrutt kan skyte stående eller 
sittende med to-hånds støtte. 

• U12 - født 2010 og 2011 – 11 – 12 år.  Klasse U12 år kan skyte stående eller sittende med 
to-hånds støtte 

• U14 - født 2008 og 2009 – 13 – 14 år.  Klasse U14 år kan skyte stående med enhånds støtte, 
eller stående med en hånd uten støtte, og kan også veksle mellom de to skytestillingene. 

• U16 - født 2006 og 2007 – 15 – 16 år.  Klasse U16 år skal skyte stående med en hånd uten 
støtte. 

• SH-1 jr* (Pistol) Stående/sittende skytestilling (enhånds) 
• SH Åpen* (ikke klassifiserte) For skyttere som er uklassifiserte eller med behov for 

skytestøtte. 
 

*Paraskyttere i klassene SH1 skyter i de ordinære klassene (Åpen rekrutt, U-12 og U-14) etter samme 
regler som øvrige skyttere. Paraskyttere i alderen 15-16 år skyter i egen SH-1 jr-klasse. 



 
 
Individuelt, luftrifle: 

• ÅR - født 2012 eller senere – 10 år eller yngre.  Sittende skytestilling med støtte. 
• U12 - født 2010 og 2011 – 11 – 12 år.  Sittende skytestilling med støtte. 
• U14 - født 2008 og 2009 – 13 – 14 år.  Sittende skytestilling med støtte. 
• U16 - født 2006 og 2007 – 15 – 16 år.  Stående skytestilling. 
• SH1*  F.o.m det året skytteren fyller 15 år og t.o.m. det år skytteren fyller 16 år. Liggende 
• SH2*  F.o.m det året skytteren fyller 15 år og t.o.m. det år skytteren fyller 16 år.  

Liggende 
• SH3  F.o.m det året skytteren fyller 15 år og t.o.m. det år skytteren fyller 16 år.  

Liggende 
• SH Åpen* (ikke klassifiserte).  F.o.m det året skytteren fyller 15 år og t.o.m. det år skytteren 

fyller 16 år. For skyttere som er uklassifiserte 
 

 
* Paraskyttere i klassene ÅR, U12 og U14 skyter i de ordinære klassene.  
Rifle Paraskyttere i alderen 15-16 år skyter i egen SH-klasse, sittende i stol/rullestol med valgfri støtte.   
(Paraskyttere under 15 år kan om de ønsker delta i sin SH-klasse) 

 

 

Lagskyting luftpistol/rifle 
Det er den innledende skytingen på 30 skudd (sprint) og 40 skudd (normal), som teller på lag. Et lag 
skal bestå av 3 skyttere fra samme klubb og klasse*. Det er tillatt å stille med flere lag i samme klasse. 
Skyttere i åpen rekrutt kan ikke delta i lagskyting. 

*I luftpistol/rifle kan skyttere i klasse U-12 inngå i lag i klasse U-14. 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. 

 

 
 
Skyteprogram 
Øvelse NORMAL: 40 skudd heltall.  

Skytetid:  50 min + 15 min prøveskudd 
 
 
 
Øvelse Luftsprint: 30 skudd 
Skytetid:   15 min + 5 min prøveskudd 
 
 

Reglement:  Konkurransereglene for luftpistol/luftrifle for ungdom skal benyttes, herunder 
bruk av riktig støtte.  

 

 

 

 

 



Påmelding 
Vi ønsker at så mange som mulig melder seg på, på forhånd, slik at vi kan forberede arbeidet 
med resultatlister etc. Det vil være mulig å oppdatere påmeldinger helt frem til stevnedagen, 
og alle som er med på innsendt resultatliste, blir med. 
 
OBS! Husk også å melde inn lag 
 
 
Startkontingent 
Startkontingent er kr 50,- pr øvelse pr person, og kr 100.- pr lagskyting. 
 
Innbetaling 
Ut fra de innsendte resultatlistene faktureres klubbene i etterkant.  
 
 
Premiering 
Medalje i valørene gull, sølv og bronse til de tre beste i alle klassene (unntatt ÅR). 
Plakett i valørene gull, sølv og bronse til de tre beste lag i hver klasse.  
 
Medaljer til klassevinnerne, og uttrekkspremiering i tilleggs-øvelsen Luftsprint (unntatt ÅR). 
 
Premier og plaketter blir sendt ut i etterkant av arrangement. 
 
 
 
Kontaktinfo:  

For spørsmål og andre opplysninger: 
Stevneansvarlig Bjørn M. Bruun.  e-post: bjornmartinbruun@hotmail.com 
 

Påmelding sendes til e-post: post@trondheimsportsskyttere.no 

 

 
 

 
Velkommen til Landsstevnet for rekrutter  

på hjemmebane! 
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