
                  

                        

Gudbrandsdal Sportsskyttere inviterer til  

Landsstevnet for Rekrutter 50m Rifle og 

Ungdomssamling for rifleskyttere  
Fredag 21. august – Åpent stevne (påmelding i MinIdrett) 

Lørdag 22. august – Ungdomssamling (egen invitasjon og påmelding) 

Søndag 23. august – Landsstevnet 50m (påmelding i MinIdrett /SportsAdmin) 

 

OM LANDSSTEVNET 
Sted: Skarsmoen skytebane i Øyer 

Program: 50 meter 30 skudd liggende  

Klasser: Åpen Rekrutt, U12, U14, U16 og SH  

Lagskytinger i alle klasser (3 deltakere på hvert lag)  

 

PÅMELDING 
 

 

*Deltakelse i samlingen er frivillig. Man må ikke delta i samlingen for å være med på 

Landsstevnet og visa versa.    

 

GENERELL INFORMASJON 

I klasse U16 må alle skyte med reim uten støtte (SH2 unntatt).  I øvrige klasser kan man 

velge om man vil skyte med reim (uten støtte), eller med støtte (uten reim). Arrangørene 

holder NSF-godkjente støtter.  

Landsstevnet 50m 

 

Individuell påmelding i MinIdrett 

 

Klubbpåmelding i SportsAdmin 

 
Startkontingent kr 150,-  
SH- og linksskyttere må oppgi dette ved 
påmelding. 
Oppgi ved påmelding om det brukes støtte. 
Påmelding via MinIdrett /SportsAdmin.  
Landsstevnet ligger tilgjengelig søkbar under 
arrangement i MinIdrett/SportsAdmin. 
 
PÅMELDINGSFRIST SØNDAG 9. AUGUST! 

Ungdomssamling 50m 

 

Påmelding ungdomssamling 

 
Deltakeravgift kr 200,- 
Påmelding og betaling skjer via iSone. 
 

Trykk her for mer info om samlingen! 

 

  
 
 
 
 
PÅMELDINGSFRIST SØNDAG 9. AUGUST! 

https://minidrett.nif.no/
https://www.skyting.no/kalenderoversikt/ungdomssamling-rifle-50m/
https://minidrett.nif.no/
https://www.idrettsforbundet.no/sportsadmin/
https://minidrett.nif.no/
https://minidrett.nif.no/
https://www.idrettsforbundet.no/sportsadmin/
https://isonen.com/event/ckb7pghr001oz0b67jmstjmkv
https://www.skyting.no/kalenderoversikt/ungdomssamling-rifle-50m/


                  

                        

Paraskytterne i klassene U12 og U14 skyter i de ordinære klassene etter samme regler som 

øvrige skyttere. Paraskyttere i alderen 15 – 16 år skyter i egen SH-klasse, sittende i 

stol/rullestol med valgfri støtte. Paraskyttere under 15 år kan delta i SH U16.  

Skytejakke og hanske er tillatt i alle klasser og det er tillatt å bruke Sauer cal. 0,22 og 

skiskyttergevær. Vi vil i best mulig grad samle skytterne i samme klasse på samme lag 

FORELØPIG TIDSPLAN FOR LANDSSTEVNET 
 

30 skudd liggende: 

 

Skyteprogrammet på liggende er 15 min. prøveskudd + 30 skudd tellende på 35 minutter.  

 

Det deles ut medaljer til de 3 beste i hver klasse, samt deltakerdiplomer og 

deltakermedaljer.  I klasse Åpen Rekrutt foretas det ikke rangering etter resultat, og det 

deles derfor bare ut deltakerpremie og diplom til denne klassen.  

 

Lagskyting:  

Det er lagskyting i alle klasser med unntak av Åpen Rekrutt. Hvert lag skal bestå av tre 

skyttere. Skytterne i Åpen Rekrutt kan ikke inngå i andre klasser.  Det er mulig å sette inn 

skyttere fra klasse U12 for å få fullt lag i U14. Dette gjelder kun om klubben ikke kan stille 

rent lag i U12. Lagplakett tildeles klubber med tre beste 3-mannslag uavhengig av antall 

deltakende lag.  

 

¼ MATCH 

I tillegg arrangerer vi en felles klasse for ¼ match. Dette er ikke en del av det offisielle 

programmet for Landsstevnet for Rekrutter 50m.  Det er ikke lagskyting i ¼ match. Egen 

premiering til de tre beste deltakerne.  

¼ match 1 felles klasse 10 kne +10 liggende+ 10 stående 

Kl. 13:30 start, 15 min. prøveskudd +  80 min konkurranse (oppmøte st.pl kl 13:15)  

 

SUPERFINALE LANDSSTEVNET 

kl. 14:45 starter Superfinale med klassevinnerne  

 

NB! Vi tar forbehold om tidsplan når alle påmeldinger er mottatt.  

 

Start Lag Alder Oppmøte st.pl. 

kl. 09:00 1 Åpen rekrutt kl. 08:45 

kl. 10:00 2                        U12 kl. 09:45 

kl. 11:00 3 U14 kl. 10:45 

kl. 12:00 4 U14 kl. 11:45 

kl. 13:00 5 U16 kl. 12:45 



                  

                        

LIVEVISNING 

Det vil bli livevisning på Kongsberg Live, samt resultater og info på klubbens FB side og på 

www.skyting.no 

 

VEIBESKRIVELSE 
Veibeskrivelse til Skarsmoen – Google Maps 

 

OVERNATTINGSSTEDER I NÆRHETEN AV SKYTEBANEN  

Pluscamp Rustberg (2,8 km) 

Scandic Hafjell (8,4 km) – *NSF har avtale om idrettspris hos Scandic hoteller. Oppgi 

rabattkode D000025253 ved rombestilling.  
Hafjell Hotell (8,6 km) 

 

KONTAKTINFO 

Arne Morten Nyfløt 

Tlf.: 90617053;  

E-post: mnyfloet@hotmail.com 

 

 

Velkommen til Landsstevnet for Rekrutter! 

            
 

http://live.kongsberg-ts.no/
http://www.skyting.no/
https://www.google.no/maps/place/Skarsmoen+Skytebane/@61.2790583,10.3020531,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xd042f49c1b154752!2sSkyttarbane!8m2!3d61.2832815!4d10.3066027!3m4!1s0x466a8d19290e8bff:0x1e45371d206f727!8m2!3d61.2830688!4d10.3060153
https://www.rustberg.no/
https://www.scandichotels.com/hotels/norway/lillehammer/scandic-hafjell
https://www.hafjellhotell.no/en
mailto:mnyfloet@hotmail.com

