Sarpsborg PK – Fredrikstad MSL – Hvaler Sportsskyttere

LANDSSTEVNET FOR REKRUTTER 2020
Fredag-Lørdag 23-24.
oktober i Rolvsøyhallen
Arrangementet er et samarbeide mellom Sarpsborg PK, Fredrikstad MSL og Hvaler
Sportsskyttere i Østfold skytterkrets. Målet med dette arrangementet er øke rekruttering i
Østfold.
Informasjon vil bli publisert fortløpende på hjemmesiden opprettet for Landsstevnet 2020:
http://landsstevnet.blogspot.com/
Sprintøvelsen gjennomføres fredag 23.oktober
Landsstevnet for rekrutter gjennomføres lørdag 24.oktober

Klasser:

Individuelt, luftpistol og luftrifle:
• ÅR/ÅP - født 2010 eller senere
• R12/P12 - født 2008 og 2009
• R14/P14 - født 2006
• R15/16 & P15/16 - født 2004 og 2005
• SH pistol - gjelder P15/16 skyttere
• SH rifle - gjelder R15/16 skyttere
Lagskyting:
3-mannslag i alle klasser. Det er tillatt å stille med flere lag i samme klasse.
I luftrifle kan skyttere i klasse R12 inngå i lag i klasse R14, under forutsetning av at klubben
ikke kan stille med rent lag i de aktuelle klassene.

Regler
Øvelser:

Luftpistol 30 skudd og Luftrifle 30 skudd. Samme program for sprint.

Skytetid:

Normaløvelsen - 40 min i begge grener + 15 min forberedelse og prøveskudd.
Sprintøvelsen – 15 min i begge grener + 5 min forberedelse og prøveskudd.

Skytestøtter: Arrangøren stiller med godkjente støtter i henhold til reglementet, det er ikke
mulig å bruke egne støtter.

For øvrig følger de vanlige konkurransereglene for luftpistol/luftrifle for ungdom.

Påmelding/startkontingent:
Påmelding sendes samlet på skjema som kan lastes ned her eller på www.skyting.no
Påmelding sendes til: landstevnet2020@gmail.com innen 7.oktober.
Registrering av lagskyttere må skje før første skytter på laget starter. Det er mulig med
etteranmelding fram t.o.m. torsdag 19. oktober, forutsatt ledige plasser.
Startkontingent:
Individuelt:.............. kr 200.Sprint: ..................... kr 50.Lag: ......................... kr 100.Tillegg for etteranmelding:
Individuelt:.............. kr 100.Lag: ......................... kr 0,Betaling skjer samlet ved påmelding til kontonr: 1506 34 66058
Husk å merke all innbetaling med klubbnavn, antall deltakere og antall lag.
Startlister vil bli lagt ut på http://landsstevnet.blogspot.com/

Premiering:
Medalje i valørene gylt, sølv og bronse til de tre beste i klasse R12/P12, R14/P14, R15/16 og
P15/16. Medaljer i Sprintøvelsen (fra arrangør)
Premie til alle i ÅR/ÅP og 1/3 premiering i hver av de andre klassene.
Diplom til alle deltakere.
Plakett i valørene gylt, sølv og bronse til de tre beste lag i hver klasse.

Kiosk/kafeteria:
Det er åpen kafeteria i hallen

Overnattingsalternativer:

Se egen informasjon på http://landsstevnet.blogspot.com/. Hotellbestillingen må gjøres av
den enkelte klubb uavhengig av påmeldingen til Landsstevnet.
Som medlem av Norges skytterforbund vil deltakerne på Landsstevnet 2020 få «sportspris»
på overnatting som er 20% avslag på ordinær pris på Scandic Hotel. Dette må oppgis ved
bestilling. Alle hotell under ligger 7-8 km fra Rolvsøyhallen
Scandic Hotel Fredrikstad tlf: +47 69 38 56 00 - Scandic Hotel Sarpsborg tlf: +47 69 12 42 00
Andre alternativ:
Quality Hotel Sarpsborg (Badeland)tlf: 69 10 15 00 - Quality Hotel Fredrikstad tlf: 69 39 30 00
********
For ytterligere informasjon, kontakt Herman Rummelhoff
hrummel@online.no - mobil 917 64 343.

Velkommen!

