STATUTTER
FOR
****************************
Klubbmesterskapene
****************************

FELLESBESTEMMELSER
Alle klubbmesterskap skal terminfestes, videre skal hvert klubbmesterskap annonseres på relevante
fora i passende tid før avholdelse. Det kreves inn kroner 50,- i påmeldingsavgift. Dispensasjon fra
kravet om mesterskapsomgang/feltfinale for kåring av klubbmester i klasse 3-5, krever styrets vedtak.
Vandrepokalene vinnes til odel og eie etter 3 napp.
Som medalje benyttes jubileumsmedaljen fra 150-års jubileet bånd i Norges farger og med enkel
agraff. Medaljen graveres med årstall, og medaljens bakside graveres med henholdsvis: «BANE»,
«FELT» og «15 M».
Styret er ansvarlig for at klubbmesterskapene gjennomføres i henhold til statuttene.

BANE
Det skytes offisielt mesterskapsprogram i henhold til Skytterboka for alle klasser. Klubbmesterskapet
bane er klassesettende.
Napp i vandrepokal og gylt medalje til vinner av 35-skudden i klasse 3-5 – klubbmester.
Klassemedalje i sølv til klassevinnere på 25-skudden i klasse 3-5 under forutsetning av minst tre
deltakere i klassen, og at ikke vedkommende blir klubbmester. Sølv medalje til øvrige klassevinnere.
Sølv medalje til vinner av 35-skudden i klassene R, ER, J og EJ uavhengig av antall deltagere. Ved 10
deltagere eller mer i hver klasse deles det ut to medaljer. Gjenstandspremie på 25-skudden til alle
deltagere i alle ungdomsklasser.
Klassene V65 og V73 slås sammen. Sølv medalje til vinneren.

FELT
Det skytes offisielt mesterskapsprogram i henhold til Skytterboka for alle klasser.
Napp i vandrepokal og gylt medalje til vinner av 42 skudds grovfelt i klasse 2-5, V55 og EJ –
klubbmester. Klassemedalje i sølv til klassevinnere på 30-skudden i klasse 2-5 under forutsetning av
minst tre deltakere i klassen, og at ikke vedkommende blir klubbmester. Sølv medalje til øvrige
klassevinnere.
Sølv medalje til vinner av 42-skudden i klassene R, ER, J uavhengig av antall deltagere. Ved 10
deltagere eller mer i hver klasse deles det ut to medaljer. Gjenstandspremie på 30-skudden til alle
deltagere i alle ungdomsklasser.
Klassene V65 og V73 slås sammen. Sølv medalje til vinneren.

15-METER
Det skytes offisielt mesterskapsprogram i henhold til Skytterboka for alle klasser.
Napp i vandrepokal og gylt medalje til vinner av 35-skudden i klasse 3-5 – klubbmester.
Klassemedalje i sølv til klassevinnere på 25-skudden i klasse 3-5 under forutsetning av minst tre
deltakere i klassen, og at ikke vedkommende blir klubbmester. Sølv medalje til øvrige klassevinnere.
Sølv medalje til vinner av 35-skudden i klassene R, ER, J og EJ uavhengig av antall deltagere. Ved 10
deltagere eller mer i hver klasse deles det ut to medaljer. Gjenstandspremie på 25-skudden til alle
deltagere i alle ungdomsklasser.
Klassene V65 og V73 slås sammen. Sølv medalje til vinneren.

STANGSKYTING
Napp i vandrepokal til vinneren av stangskyting gjennomført i henhold til skytterbokas reglement for
stangskyting på Landsskytterstevnet. Flest mulig treff på to hold med skytetid 25 sekunder på hver.
Alle klasser kan delta. Skytingen avholdes fortrinnsvis før Landsskytterstevnet.

FELTHURTIGSKYTING
Napp i vandrepokal til vinneren av felthurtigskyting gjennomført i henhold til skytterbokas reglement
for fethurtigskyting på Landsskytterstevnet. Det skytes ett treff mot tre figurer på kortest mulig tid.
Alle klasser kan delta. Skytingen avholdes samtidig som stangskytingen, fortrinnsvis før
Landsskytterstevnet.

GJENSTANDSPREMIER
Gjenstandspremiene skal fortrinnsvis være krystall fra Magnor, type Maraton 160 mm. til vinneren, 85
mm. til nummer 2 og 65 mm. til øvrige.

Nittedal, desember 2021
STYRET

Vedtatt av styret, 13. februar 2007 (senior) og 10. april 2007 (ungdom)
Justert av styret, 12. september 2011: Innføring av klubbmesterskap i felthurtigskyting. Lagt til avsnitt om
premiering.
Justert av styret, 14. mai 2012: Lett restrukturering og angivelse av medalje og gravering.
Justert av styret 22. august 2012: Klasse 2 skal også skyte omgang.
Justert av styret 14.12.2021: Statuttene for klubbmesterskapene restrukturert og samlet i ett felles dokument.

