
 

 
 

 

Romsdal skyttersamlag 

Statutter - Samlagsmesterskap felles 

bestemmelser 

Felles regler og bestemmelser for samlagsstevner i Romsdal skyttersamlag. 

 Tildeling og forberedelser: 
 Det arrangerende lag får de første signalene om stevnet i terminlisten. Ved tildeling av 

samlagsstevnet i felt bør de som har små baner prioriteres. Eventuelle jubileum bør også 
telle med i vurderingen ettersom det kan være interessant å ha jubileumsskyting på det 
etter hvert så populære innskytingsholdet. 

 Samlagslederen sender reglene for samlagsstevnet til det arrangerende lag snarest, og 
senest 3 måned før stevnet. 

 Det gis ikke adgang til skyting utenom den på forhånd annonserte tid. 
 Samlagslederen og lederen i ungdomsutvalget bestiller medaljer, pokaler og gravering av 

alle premier fra samlaget i samsvar med statutter for stevnet. 
 Arrangøren skal ha medaljene, pokalene og diplomene i hende senest to dager før 

stevnedagen slik at alt kan legges opp og forberedes på forhånd. 
 Arrangørlaget sender ut innbydelse til stevnet senest 3 uker før stevnet. Med kopi til 

samlagsleder. 
 Media skal ha informasjon om stevnet i god tid før arrangementet for å få ut en skikkelig 

forhåndsomtale. 

 Program, gjennomføring, rangering og premiering: 
 Iht. til en hver tid gjeldende bestemmelser i Skytterboka. 

 
 Lagskytinger: 

 Se stevnestatutter. 

 Innskudd: 
 Innskuddet er det til enhver tid gjeldende for Mørekretsen. 
 I tillegg skal det innkreves et særinnskudd på kr. 40 pr. deltaker i kl. 2-5 og vet., og kr. 20 

pr. deltaker i rekrutteringsklassene på stevnet. Dette innskuddet oversendes samlaget i 
sin helhet umiddelbart etter at stevnet er avviklet. Særinnskuddet skal finansiere 
medaljer, pokaler, mesterskapsstjerner, merker og gravering. 

 Premiering: 
 Iht. Skytterboka. 
 Gavepremier under kr 500,- skal ikke splittes. 
 Verdier som trekkes ut for gavepremier, må ikke overstige beregnet verdi for 

premien. 
 
 Medaljer, stjerner, merker og pokaler 

 

 Se stevnestatutter. 
 Samlaget sørger for gravering og oppbevaring av vandretrofeer. Trofeene tas med til 

arrangøren og utstilles på premiebord. 
 
 

http://www.skytterlag2.no/romsdal/
http://www.dfs.no
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 Etter stevnet 
 Arrangøren skal legge til rette for premieutdeling umiddelbart etter at all skyting er 

unnagjort. 
 Resultater legges ut på arrangørlagets nettside så snart som mulig etter stevnet. 
 Resultater og premieoppgjør sendes samlaget og deltakende lag snarest og senest fjorten 

dager etter at stevnet er arrangert. 
Resultatlister sendes samlaget innen 2 dager, hvis ikke offisielle lister blir ferdig første 
uken. 

 Referat og resultatlister sendes umiddelbart til lokalavisene 
 

 Annet 
 Hvis det oppstår problemer eller uklarheter av noen art plikter arrangøren å ta kontakt 

med samlagslederen. 

http://www.skytterlag2.no/romsdal/
http://www.dfs.no

