
Regelverk for landsdelskretsmesterskap i 
feltskyting.
 

Vedtatt av Mørekretsen 10.10.09                                  
 

Landsdelskretsmesterskap i feltskyting blir arrangert hvert år og går på omgang i de fire samlagene i 
Mørekretsen På Nordmør skal likevel ikke stevnet plasseres nord for Halsafjorden. På Sunnmør skal 
tilsvarende stevnet ikke legges sør for Tafjord - Storfjord - Strandafjellet. For Søre Sunnmøre er Ørsta/Volda og 
Hareidlandet det eneste aktuelle arrangørområdet (Disse begrensningene gjelder stedsvalg - ikke arrangørlag)
Stevnet følger til enhver gjeldende stevneregler og skyteprogram som beskrevet i Skytterboka Kap. 11.
Hovedskytingen - 30-skudden - skal skytes på kjente avstander. (Max-avstander. Jamf.skyteboka)     
Rekruttklassene skyter sine standardprogram etter Skytterboka på 100 meter
Minst ett hold skal skytes knestående for senior og ett hold i junior. Det skal minst skytest fra to ulike 
standplasser, helst fem. De beste (antall etter Skytterboka) skyter mesterskapsomgang
AG3 klassen skyter ikke mesterskapsomgang. (Se forøvrig i skytereglementet (eller rundskriv 39/99 om 
retningslinjer for AG3 klassen)
Samlagskonkurranse.                                                                                           
Her teller de fire beste skytterne på 30-skudden fra hvert samlag i senior. Skyttere fra kl. 2- 5 og V55 kan  
være på laget, og de to beste juniorene og to beste eldre rekrutt/rekrutt i 
rekrutteringsklassene                                                
Skytterne på vinnerlagene får utdelt «Samlagsskytingsnåler»
Som ekstraskytinger skal det arrangeres
Stang og Felthurtigskyting, og denne skytingen er også åpen for juniorklassen 

 

Finaler
Det arrangeres finaler for alle klasser unntatt AG3 og kl.1. , straks etter hovedskytingen er 
avsluttet                                                                                   
 Pågrunn av medaljereglene, bør antall figurer under finaleskytinga vere 25 både på grov og 
finfelt                         
 

Arrangøren bør i planlegginga legge mye arbeid ned i avviklinga av finaleskytingene, da denne har lett for å 
dra ut i tid.
Opplegg for finaler i alle klasser legges fram for Mørekretsen for godkjenning i god tid før stevnestart. 
Ved finale for klassene 2-5/V-55 SKAL det nyttes UKJENTE avstander..
Det arrangeres ikke finaler i Stang og Felthurtigskyting
Vandrepremier:
•      Mesterskap klasse 2-5 og V55                              3 aksjer
•      Beste skytter klasse 2-5 og V55 på 30-skudden         3 aksjer
•      Beste Stangskytter                                                  3 aksjer
•      Beste skytter på felthurtigskytingen (stuper)              3 aksjer



•      Samlagsskyting senior                                         5 aksjer
•      Samlagsskyting rekrutt/junior                                5 aksjer
     Etter hvert som pokalene i samlagsskytingene går ut,
     utdeles "samlagsskytingsnål" til deltakerne på det
     vinnende lag.
 
Standardpremier      i      messing.  
•   Nummer 1, 2 og 3 i mesterskapet klasse 2-5-V55
•   Beste skytter under 20 år  på 30 skudden
•   Vinner mesterskapet klasse junior
•   Vinner mesterskapet klasse Eldre rekrutt
•   Vinner mesterskapet klasse Rekrutt
•   Vinner mesterskapet klasse V55
•   Vinner mesterskapet klasse V65  finfelt
•   Vinner mesterskapet klasse V73  finfelt
•   Vinner 30-skudden klasse  1
 
Standardpremier 30 skudd alle klasser.
Fra og med 2010 er det innført standardpremier på 30 skudden. Det nyttes 3 størrelser
beger, stort 7 cm, middels 6 cm og lite 5,2 cm. Ca. 1/3 av de premierte får de forskjellige
størrelser. Leverandør av standardbeger er Brødrene Lohne i Bergen.
Standardpremier besørges bestilt av Mørekretsen som sender disse direkte til arrangør.
Mørekretsen betaler standardbegrene og krever betaling av arrangør i ettertid for antall
medgåtte premier.
 
Medaljer             
•  Verneidrettsmedalje vinner klasse 2-5 og V55 Egne regler fra Norges Forsvarsforening,
•      Verneidrettsmedalje vinner junior, eldre rekrutt og rekrutt
•      Mesterskapsmedaljer  klasse 2-5-V55:  5 gylte for inntil 500 deltakarar, videre1 medalje for hver 
påbegynt 200
     Medaljene skal vere:                                 Sølv forgylt, kvit bånd med skrå rød stripe         nr. 75460  
•      Mesterskapsmedaljer i veteranklassene: 1 gylt for inntil 10 deltakarar, 11-25 1 gylt + 1 
sølv,                              
    26-50 1 gyldt + 2  sølv, 51-100   1 gylt + 3 sølv,  videre 1 sølv for kvar påbegynt 100

Ved  51 deltakarar eller flere, skal alle med likt treff/innertreff med siste medalje, ha medalje
Medaljene skal vere:                                 Sølv forgylt, kvit bånd med skrå rød stripe         nr. 75402  

•      Medalje vinner Stangskyting           Grønt band   Medalje nr.70500
•      Medalje vinner felthurtigskyting        Grønt band   Medalje nr.70500
•      Medalje i rekrutt-klassene: 1 Raufoss medalje og 2 DFSU medaljer for inntil 25 deltakere, 26-50 
3  DFSU medaljer, 51-100  4 DFSU medaljer.   
    DFSU medaljen skal ha feltfigur i båndet
 
Agrafene på mesterskapsmedaljene skal graveres med årstall. 
Når en skytter står til Verneidrettsmedalje, men har denne fra før, utdeles det stjerne for festing i 
medaljebåndet jfr regler for medaljen.
Når en skytter i kl. 2-5-V55 står til mesterskapsmedalje, men har denne fra før, utdeles det stjerne, og det 
utdeles stjerne heilt ned til treff/innertreff lik med siste utdelte medalje
Står to eller flere skyttere i kl. 2-5-V55      likt til siste medalje, skal alle ha medalje eller stjerne, her må   
arrangøren etterbestille det nødvendige antall.  Det same gjeld for DFSU medaljene, (Mørekretsens ansvar)
Mesterskapsnål tildeles vinneren i senior.



Medaljene bestilles hos:      Brødrene Lohne         Kaigt.1      c-d            5016      Bergen                  
Leder i Mørekretsen sitt ansvar:  Skaffe alle mesterskapsmedaljene i kl. 2-5 og veteranklassene, 
Mesterskapsstjerner, Stang og Felthurtig medaljer,  Stang og 
Felthurtigmerker,                                                                                                                            
Messingpremier, Samlagskytingsnåler, Mesterskapsnål og Vandretrofe 
Bestille og sende arrangør i god tid standardbegre.
Verneidrettsmedaljene, Nammomedaljene, Diplomer, Engangstrofe.                                                     
                                                                                   
DFS sender automatisk til Mørekretsen Verneidrettsmedaljene,Nammomedaljene, Diplomer, 
Engangstrofe.                                                                          
Arrangøren betaler etter regning fra Mørekretsen:  Mesterskapsmedaljene kl.2-5 og veteran, Stang og   
Stupermerker, samt   medgåtte standardbeger og standardbeger på 30 skudden.  
Mørekretsen er hovedansvarlig og jury for stevnet. Samlagsleder og ungdomsutvalgsleder i det samlaget hvor 
stevnet arrangeres, er kontaktpersoner og kontrollører under planlegging og gjennomføring av 
stevnet                             
Ved behov kontaktes Leder for Mørekretsen.
Det arrangeres komplett premieutdeling rett etter at finalene er avsluttet. Premieutdeling på 30 skudden kan 
avvikles før finalene dersom dette er praktisk mulig.                                                
Stang og felthurtigskyting premiers en tredjedel med  Stang og Felthurtig merker.
I resultat/premielistene skal det tas med medaljevinnerne, vinnerne av vandrepremiene og i 
samlagsskytingene skal navnene på deltakerne på laget tas med                             
Premie/resultatlister SKAL leggest ut på samlagenes nettsider senest 2 dager etter at stevnet ble avholdt. Kopi 
skal sendes de fire samlagslederne, lederne i samlagenes ungdomsutvalg, samt til      Mørekretsens leder og   
leder i ungdomutvalget
NB!  Arrangøren sender presseliste snarest til Norsk Skyttertidende, Sunnmørsposten, Romsdal
Budstikke og Tidens Krav. Videre sendes denne til aktuelle lokalaviser og NRK.
Premieinnskudd og arrangementsavgift er fastsatt av styret i Mørekretsen og tatt inn i terminlisten. I tillegg kan 
arrangøren kreve «bussbillett». Dette skal i tilfelle godkjennes av Leder i Mørekretsen i hvert enkelt tilfelle. 
Gjelder dette også rekrutteringsklassene skal leder i ungdomsutvalget bli kontaktet.

Dette regelverk gjelder frå 10.10.2009

 

Retningslinjer for utdeling av gavepremier.
I prinsippet skal alle gavepremier som er gitt et lag til et spesielt arrangement, brukes som premie i 
vedkommende arrangement. Blir det gitt ting (spesielt fra næringslivet) som er uegnet som premie, skal laget 
prøve å  bruke tingen til andre formål og så bruke tilsvarende beløp til  kjøp av gavepremie.
Lagene bør være litt kritiske ved utdeling av gavepremier. Det har i  enkelte tilfeller vært delt ut premier som 
IKKE har noe på et premiebord å gjøre.
Fra næringslivet må en gjerne motta innbetalinger til et premiefond.  Fra et slikt fond skal det kjøpes premier 
tilpasset det premiebeløp den enkelte skytter skal ha. Premiene skal være av varig verdi.  Beløp gitt til 
premiefond kan deles.
I de skytingene der det blir delt ut gavepremier, kan laget trekke inn den premiesummen vedkommende skytter 



skulle ha etter premieutregningen, men ikke mer, uansett verdien av gavepremien.
Under premieutdelingen skal navnet til giveren av gavepremiene leses opp og det bør være vedlagt et kort der 
navnet på giveren står.
ALLE gavepremier skal være plassert på de forskjellige skytingene/klassene og merket før premielisten er klar 
eller resultatene foreligger.
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