
Sak 24/2016  Gjennomføring og premiering av Norgescup klasse V55   

I Skytterstyrets møte i februar ble det bestemt at fra og med banesesongen 2016, skulle den 

eksisterende Norgescupen i baneskyting utvides til også å omfatte klasse V55. dette som en 

prøveordning. Betingelser for gjennomføring av Norgescupen for klasse V55 vedtas i Skytterstyrets 

møte i mars.   Norgescupkomiteen har gitt innspill til administrasjonen om hvordan en slik 

gjennomføring bør foregå.  

Norgescupkomiteens forslag til betingelser for gjennomføring av NC for klasse V55 I Skytterbokas 

VEDLEGG 3: RETNINGSLINJER OG REGLER FOR NORGESCUPEN I SKYTING, endres følgende punkter:  

1. Målsetting Norgescupen skal være et markedsførings- og synliggjøringsarrangement for Det 

frivillige Skyttervesen og øke konkurransetilbudet med nasjonalt tilsnitt. NC-stevnene skal avspeile 

hele DFS’ virksomhet og klassestruktur. Følgelig skal NC-stevnene ha konkurransetilbud til alle 

klasser, men for å konkurrere om norgescuppoeng må man tilhøre klassene 3-5 og V55.  

3.3 Poenggiving: Skyteresultatene på de enkelte NC-stevnene legges til grunn for poenggivning. Seks 

av de ni norgescupstevnene teller sammenlagt. Siste stevne i 3. runde av Norgescupen er obligatorisk 

for klasse 3-5 og V55.  

3.4 Rangering: Rangeringen på hvert NC-stevne skal foregå etter Skytterbokas bestemmelser om 

rangering av mesterskap baneskyting. Ved poenglikhet i Norgescupen sammenlagt i klasse 3-5 etter 

6x35-skudd, foretas omskyting med mesterskapsomgang for å avgjøre 1. plassen. Ved omskyting 

rangeres skytterne etter resultat i omskytingen. Videre rangering ved like poengsummer avgjøres av 

plasseringen i det obligatoriske avslutningsstevnet.   

Ved poenglikhet i klasse V55 etter 6 stevner rangeres skytterne etter plassering i det avsluttende 

obligatoriske stevnet.  

5.3 Seeding av de beste skytterne sammenlagt: Et visst antall av de beste skytterne sammenlagt skal 

seedes i 1. runde og i de siste lagene på avslutningsstevnet i 3. runde av NC.  Seedingen i 1. runde 

foretas etter sammenlagtlisten fra foregående år.   Seedingen i 3. runde foretas etter rangert 

sammenlagtliste etter 2. runde i NC samme år.  Skivefordelingen blant de seedede på siste stevne i 

3. runde bestemmes av stillingen i Norgescupen etter at 8 stevner er ferdigskutt.   

Antallet som skal seedes bestemmes av Norgescupkomiteen i samarbeid med arrangøren. Klasse V55 

skal ikke seedes. 5.4 Innskudd: I tillegg til det ordinære stevneinnskuddet, skal klassene 3-5 og V55 

belastes en avgift på kr 50 på hvert norgescupstevne. Denne avgiften skal gå til å dekke sentrale 

utgifter på Norgescupen.  

Sammenlagtpremiering klasse V55 (ikke i reglementet i Vedlegg 3):  

Klasse V55  

 3 stk. NC-medaljer gull, sølv, bronse til 1.-3. plass  3 stk. sølvpokaler gradert størrelse til 1.-3. plass 

  Administrasjonens drøfting Administrasjonen er enig i NC-komiteens forslag til organisering av NC 

for klasse V55.  

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:  

Norgescup i baneskyting for klasse V55 gis følgende betingelser og vedlegg 3 i Skytterboka angående 

Norgescup justeres tilsvarende:  

Poenggivning: Skyteresultatene på seks av de ni norgescupstevnene teller sammenlagt. Siste stevne i 

3. runde av Norgescupen er obligatorisk.    

Rangering: Ved poenglikhet etter seks stevner rangeres skytterne etter plassering på det avsluttende 

obligatoriske stevnet.  

Seeding: Det foretas ikke seeding.  



Innskudd: Skyttere belastes en tilleggsavgift på kroner 50 per norgescupstevne som for klasse 3-5.    

Premiering sammenlagt: 3 stk. NC medaljer i gull, sølv og bronse til 1.-3. plass. 3 stk. sølvpokaler i 

gradert størrelse til 1.-3. plass.    

Vedtak: Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 


