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VEDTEKTER FOR FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING
1.

GENERELT
Fylkesmesterskapet, i det følgende forkortet til FM, skal være åpent for alle
skyttere tilsluttet skytterlag fra følgende samlag:
Hedmark, Solør, Nord-Østerdal og Østerdal.

1.1.

TID OG STED
Dato for FM søkes fastlagt i samråd med de øvrige samlag innen
Opplandskretsen og Viken II. FM arrangeres i de fire samlagene etter
oppsatt turnusliste:
NORD-ØSTERDAL
2008
ØSTERDAL
2009
HEDMARK
2010
SOLØR
2011
NORD-ØSTERDAL
2012
ØSTERDAL
2013
HEDMARK
2014
SOLØR
2015

1.2.

SKYTETIDER
FM skal gjennomføres med avsluttende finaler på stevnets siste dag.
Innledende skytinger gjennomføres etter arrangørens tidsplan så
komprimert som det er praktisk mulig. Arrangør som ønsker å benytte både
lørdag og søndag, gis anledning til dette.
Innbydelsen skal gi åpning for spesielle ønsker om skytetid. Fortrinsvis bør
et av tilgjengelige påmeldingssystem på Internett benyttes.
Skyttere fra de laveste klasser og fra de nærmeste skytterlag - med unntak
av skyttere fra høyeste klasse - skyter først. Skyttere fra høyeste klasse
skyter til slutt.
Oppsatte skyttertider kan ikke endres.
DFS påmeldingssystem skal benyttes. Klasse 5 skyter i de siste lagene i
hovedskyting og dette må angis av arrangør ved påmelding.
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2.

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

2.1.

FYLKESSTYRET
FM’s høyeste myndighet er Fylkesstyret. Fylkesstyret består av de fire
samlagsledere, eller samlagenes valgte representanter.

2.2.

LEDEREN
Samlagsleder i det samlag som arrangerer FM bane, fungerer som
Fylkesstyrets leder. Oppdraget følger kalenderåret FM bane til FM bane.

2.3.

SEKRETÆREN
Sekretærfunksjonen innehas av valgt person. (Evt. av valgt leder, jfr 2.2)
FYLKESSEKRETÆRENS OPPGAVE ER FØLGENDE:
Holde orden på og oppbevare FM’s protokoller og regelverk. Føre protokoll
på fylkesstyrets møter og sørge for protokollutskrifter til samlagslederne
etter møtet. Bestille medaljer og stjerner, og sørge for at dette er til stede på
stevnet. Oppbevare FM’s vandrepremier, og sørge for at disse er gravert.
Sekretærens godtgjørelse er satt til kr. 2.000.- pr. år og tas fra midler
sekretæren krever inn fra samlagene, jfr. Kap. 9.3.

2.4.

ARRANGØR OG ANSVAR
FM skal arrangeres av de fire samlag etter oppsatt turnusliste.
Lederen i det arrangerende samlag plikter å gi de øvrige samlag melding om
tid og sted for neste års FM i så god tid at dette kan tilpasses de enkelte
samlags terminliste. Formannen plikter å orientere arrangøren om regelverk
mv. og bistå arrangøren i planleggingen av FM. Han bør delta i et
forberedende møte i forbindelse med arrangementet.

2.5.

INNBYDELSE OG PÅMELDING
Arrangørlaget plikter å sende innbydelser, som skal være skytterlagene i
hende senest fire - 4 - uker før stevnet. Skytterlagene sender påmelding
lagvis, og denne skal være arrangørlaget i hende senest to - 2 - uker før
stevnet. Melding om skytertider skal være lagene i hende senest en - 1 - uke
før stevnet. Innbydelse, påmelding og melding om skytetider bør fortrinnsvis
formidles elektronisk. Skriftlig til lag som ikke har hjemmeside og epostadresse. DFS påmeldingssystem benyttes og det åpnes ikke for
påmelding før 4 uker før stevnestart.

2.6.

PREMIEINNSKUDD OG ARRANGEMENTAVGIFTER
Følgende satser benyttes:
Premieinnskudd Arrangementsavgift
Kl. 1-5, Vet. og AG 3: Kr. 90,Kr. 90,- (Kr. 30,- øremerket til
medaljer og vandretrofeer)
Rekrutteringsklassene: ” 60,Kr. 70,- (Kr. 30,- øremerket til
medaljer og vandretrofeer)
Aspirantklasse
Kr. 60,-
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Lagskyting:
Samlagskonkurranse:

Kr. 100,- pr. lag
Ingen innskudd

Hele premieinnskuddet deles ut i form av premier. I arrangementsavgiften
inngår utgifter til medaljer, porto, telefon, parkering m.v. Dersom arrangøren
ønsker å øke arrangementsavgiften, skal søknad om dette forelegges
Fylkesstyret.
Se også pkt 9.3
2.7.

ETTERANMELDTE
Arrangørlaget kan gi etteranmeldte adgang til å skyte på ledig plass.
Etteranmeldte skal betale en tilleggsavgift på kr. 30.- .
Etteranmeldte skyttere fra klasse 5 skyter sammen med sin klasse, jfr pkt 1.2

3.

SKYTEPROGRAMMET

3.1.

INDIVIDUELT
Det individuelle skyteprogrammet med klasseinndeling, skiver, anvisning
m.m. skal følge opplegget for det enkelte års landsskytterstevne (LS) med
det unntak at aspiranter får delta i egen klasse. Aspiranter kan ikke delta på
Lag- og Samlagskyting.

3.2.

LAGSKYTING 200 / 300 METER
Skyteprogrammet skal være som bestemt for samlagsskytingen på det
enkelte års LS, jfr. Skytterbokas pkt. 11.161. Hvert skytterlag kan delta med
flere på stevnet forhåndspåmeldte tremannslag. Skyttere fra kl Junior og
veteranklassene samt kl 1 og 2 kan delta (på samme program som kl 3-5)
dersom laget ikke har tilstrekkelig antall skyttere i kl 3-5 på stevnet. Arrangør
kan sette begrensninger med hensyn til antall lag, jfr Pkt 3.6 siste ledd.
Deltakerne på det seirende lag tildeles gylte medaljer.

3.3.

SAMLAGSKYTING 200 / 300 METER
Skyteprogrammet skal være som bestemt for samlagskytingen på det
enkelte års LS, jfr. Skytterbokas pkt. 11.161. Hvert av de fire samlag kan
delta med to på stevnet forhåndspåmeldte firemannslag. Konkurransen
søkes gjennomført tilnærmet likt gjennomføringen på LS.
Deltakerne på det seirende samlag tildeles gylte medaljer.

3.4.

SAMLAGSKYTING REKRUTTERINGSKLASSENE
Hvert samlag kan stille med to - 2 - lag, ( 4 skyttere ) bestående av to - 2 rekrutt / eldre rekrutt og to - 2 - juniorer. R og ER skyttere kan erstatte
juniorer (på juniorprogram) dersom samlaget ikke har tilstrekkelig antall
juniorer på stevnet. Skyteprogrammet skal være som bestemt for
samlagskytingen på det enkelte års LS, jfr. Skytterbokas pkt. 11.162.
Deltakerne på det seirende samlag tildeles gylte medaljer.

3.5.

SAMLAGSSKYTING VETERANKLASSENE
Hvert samlag kan stille med to - 2 - lag, bestående av fire skyttere fra
veteranklassene, hvorav to skyttere skal være fra klasse V55. Skyttere i
klasse V65 og V73 kan erstatte skyttere i V55 (på V55 programmet) dersom
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samlaget ikke har tilstrekkelig antall skyttere i V55 på stevnet.
Skyteprogrammet skal være som bestemt for det enkelte års LS, jfr.
Skytterbokas pkt. 11.163.
Deltakerne på det seirende samlag tildeles gylte medaljer.
3.6.

AVVIKLING AV LAG- OG SAMLAGSKYTING
Lag- og samlagskyting, som bør avvikles hver for seg, skal legges opp slik
at de kommer mellom avsluttet hovedskyting og før mesterskapsomgangen.
Ankermannen skyter i det siste laget, både i lag- og samlagskytingen. Lagog samlagskytingen skal skytes separat, slik at spenningsmomentet
utnyttes, og gjør det enklere å følge med for publikum.
Arrangørens muligheter, banekapasitet og tidsplan for stevnet, vil være
avgjørende for den rent praktiske del av avviklingen.

3.7.

EKSTRASKYTING
Dersom man kan makte det, ut fra rent arrangementstekniske hensyn , bør
det legges opp til de samme ekstraskytinger som man vil få på årets
landsskytterstevne.
Som eksempel: Stang- og felthurtigskyting

4.

MESTERSKAPSSKYTING - MESTERSKAPSTROFEER

4.1.

KVALIFISERING
15% av de beste i hovedskytingen , og alle på siste poengsum, går videre til
skyting om mesterskapstrofeene . For øvrig vises til Skytterbokas pkt.
11.242.

4.2.

TID FOR MESTERSKAPSSKYTINGEN
Mesterskapsomgangen for aktuelle klasser, skal gå etter avsluttet
hovedskyting, lag- og samlagsskyting.

4.3.

MESTERSKAPSTROFEENE
200 / 300 meter, klasse 3 - 5:

1 stk. gylt medalje + beste premie
6 stk. sølv medaljer

200 / 300 meter, klasse 2
1 stk. sølv medalje
200 / 300 meter, klasse 1:
1 stk. sølv medalje
200 / 300 meter, klasse AG 3: 1 stk. sølv medalje
200 / 300 meter, klasse HK 416:
1 stk. sølv medalje
100 meter klasse junior
100 meter klasse rekrutt
100 meter klasse eldre rekrutt
200 / 300 meter, V55
100 meter klasse V65
100 meter klasse V73

5.

PREMIERING
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2 stk. sølv medaljer 1 gylt + 1 sølv medalje
2 stk. sølv medaljer 1 gylt + 1 sølv medalje
2 stk. sølv medaljer 1 gylt + 1 sølv medalje
2 stk. sølv medaljer 1 gylt + 1 sølv medalje
2 stk. sølv medaljer 1 gylt + 1 sølv medalje
2 stk. sølv medaljer 1 gylt + 1 sølv medalje

5.1

PREMIERING GENERELT
Det skal være innskudd og premiering på '25-skudden' i alle klasser 100 og
200 / 300 meter. Pengepremier bør unngås.

5.2.

GAVEPREMIER
Arrangørlaget plikter å skaffe så mange gavepremier som praktisk mulig.
Hvert samlag plikter å bidra med en gavepremie. Det er en regel for FM at
alle skytterlag med tre eller flere deltagere, bidrar med en premie.

5.3.

PENGEPREMIER
Evnt. pengepremiering etter reglene i Skytterboka. Jfr. dog Pkt 5.1

5.4.

TREKK FOR GAVEPREMIER
For utdelte gavepremier trekkes det for det beløp som vedkommende skytter
ville ha fått i følge premieregnskapet.

5.5.

PREMIEREGNSKAP
Arrangøren skal sette opp fullstendig premieregnskap som skal sendes
skytterlagene med gjenpart til samlagene.
Tidsfrist: Senest 30 dager etter finaledagen.

6.

LIKE RESULTATER - PRIORITERING - OMSKYTING

6.1.

MESTERSKAP
Ved poengmessig like resultater rangeres etter DFS' til enhver tid gjeldende
regelverk.
Dette gjelder for mesterskapene på 200 / 300 meter, så vel som for
mesterskapene på 100 meter i rekrutterings- og veteranklassene.
(Klasse 1, 2 og AG 3 og HK 416 skyter ikke omgang.)
Klasse 2 skyter omgang etter endring på Skyttertinget 2012)
Omskyting om mesterskap og evnt. andre omskytinger skal skje
umiddelbart.

6.1.1.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.

LAG - OG SAMLAGSKYTING
Ved poengmessig like resultat i lag- og samlagskytingen, rangeres etter
vanlige prioriteringsregler.
Eventuell omskyting skal skje umiddelbart.

6.3.

GAVEPREMIER
Ved poengmessig like resultat, skal rekkefølgen bestemmes etter vanlige
rangeringsregler. Er resultatene fortsatt like, deles det ut gavepremier av
tilnærmet lik verdi.

6.4.

PENGEPREMIER
I premieregnskapet skal rangering skje etter gjeldene prioriteringsregler.

7.

VANDREPREMIER

7.1.

VANDREPREMIER GENERELT
Fra året 1972 ble det satt opp sølvpokaler som vandrepremier i lag- og
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samlagsskyting ved FM.
For skyting om disse gjelder følgende:
7.2.

LAGPOKAL 200 / 300 METER
Det seirende skytterlag i 3 manns lagskytingen tildeles en aksjetegning i
lagpokalen. Det skytterlag som først oppnår fire - 4 - aksjetegninger i
pokalen, vinner pokalen til odel og eie.

7.3.

SAMLAGSPOKAL 200 / 300 METER
Det seirende skyttersamlag i samlagskytingen tildeles en aksjetegning i
samlagspokalen.
Det skyttersamlag som først oppnår fire - 4 - aksjetegninger i pokalen, vinner
pokalen til odel og eie.

7.4.

SAMLAGSPOKAL VETERANER
Det seirende skyttersamlag i samlagskytingen for veteraner tildeles en
aksjetegning i samlagspokalen.
Det skyttersamlag som først oppnår fire - 4 - aksjetegninger i pokalen, vinner
pokalen til odel og eie.

7.5.

SAMLAGSPOKAL REKRUTT/JUNIOR
Det seirende skyttersamlag i samlagsskytingen for rekrutt/junior tildeles en
aksjetegning i samlagspokalen.
Det skyttersamlag som først oppnår fire - 4 - aksjetegninger i pokalen, vinner
pokalen til odel og eie.

8.

REGLER FOR MEDALJER OG STJERNER

8.1.

MESTERSKAPSMEDALJER
Samtlige medaljer skal preges i Fylkesmesterskapets stanse. Samtlige
mesterskapsmedaljer skal leveres med grønt bånd med agraff.
Mesterskapsmedaljene skal være uekte i valørene, henholdsvis gylt og sølv.
Medaljenes gravering:
På samtlige medaljers agraff skal graveres inn årstall for stevne.

8.1.1.

8.2.

STJERNER.
Stjerner utgår fom 2010. Antall mesterskapsmedaljer økes tilsvarende.
(Tidligere gjalt følgende:
Fylkesmesterskapets stjerner skal leveres som forgylt sølv og med størrelse ytre diameter lik 25 mm.
Stjernene skal ha korslagte gevær og være tekstet “Mesterskap”.
Se stjerne nr. 70936 i katalog over skytterorganisasjonens medaljer og merker.
Det er ingen gravering).

8.3

MEDALJER LAGSKYTING
Det konkurreres om gylte medaljer til deltakerne på det seirende lag. Det
benyttes blått bånd. Årstall graveres på agraff.
Medaljene bekostes av årets arrangør. (Midler, jfr. pkt 2.6)

8.4.

MEDALJER SAMLAGSKYTING
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Det konkurreres om gylte medaljer til deltakerne på det seirende lag. Det
benyttes blått bånd. Årstall graveres på agraff.
9.

DIVERSE BESTEMMELSER

9.1.

STYREMØTER
Lederen skal bestemme tid og sted for fylkesmøtet. Møtet bør holdes i
forbindelse med banestevnet. Lederen innkaller til møtet, ordner møtelokale
og setter opp saksliste.

9.2.

PROTESTER / JURY
Protester mot beslutninger fattet av arrangøren av det enkelte års FM,
behandles av stevnets jury. Juryen skal bestå av: Fylkesstyrets leder,
arrangørlagets leder og minst en representant fra de øvrige samlag.

9.3.

FORDELING AV FELLESUTGIFTENE
Utgiftene til innkjøp av medaljer skal i utgangspunktet dekkes gjennom den
økte arrangementsavgiften, jfr pkt 2.6. Utgifter forøvrig i forbindelse med FM
(f eks anskaffelse og vedlikehold av vandretrofeer), fordeles på de fire
samlag etter følgende nøkkel:
SOLØR
ØSTERDAL
HEDMARK
NORD ØSTERDAL

25%
25%
25%
25%

Sekretæren betaler regningene og fordeler evnt 'overskytende' utgifter
mellom samlagene.
9.4.

VEDTEKTSENDRINGER
Forslag til endringer av FM’s vedtekter, skal framlegges skriftlig og må være
Fylkessekretæren i hende senest to uker før styremøtet.
Endringer i vedtektene krever alminnelig flertalls vedtak i styremøte, der
samtlige fire skyttersamlag er representert.

9.5.

FORANSTÅENDE VEDTEKTER
Foranstående vedtekter er behandlet den 14. juni 2008 og erstatter vedtekter
datert 18. juni 2005.
(Justert noe av sekretær etter konferanse med samlagslederne 1.juni 2010
og ifbm styremøte 1.august 2010)
Justert etter styremøte 24/8-12

HEDMARK SKYTTERSAMLAG

SOLØR SKYTTERSAMLAG

ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG

NORD-ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG

Knut Wedum /s/
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