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Viktig informasjon til skytterne om stevnene lørdag 2. april  
 
Skyttere er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med denne informasjon på forhånd, da den ikke blir lest opp 
eller gjennomgått før eller underveis i feltløypa. 
 

• Innledende skyting består av to 30- skudds skytinger iht DFS regelverk. Skytterne skal tilbake til 
stevnelokalet på Nerstad mellom stevnene 

• Program for skytingen bekjentgjøres ikke på forhånd, det opplyses på den enkelte standplass.  
• Skyttere oppfordres til å ikke videreformidle informasjon om opplegg, avstand etc. til skyttere som ikke 

enda har skutt.  

• Frammøte er senest 30 minutter før skytetid. 

• Opprop er ved hovedinngang til stevnekontoret på Nerstad samfunnshus. 
• Skivefordeling leses opp ved opprop. Den blir ikke gjentatt underveis.  

• Oppropstid er skytetid. 

• Det er bilfelt, lagene kjører mest mulig samlet til. Ingen kjører ut før etter opprop og etter klarsignal fra 
arrangør. For kjøreruter, se kart på neste side.  

• Skytterne følger kjørerute avmerket på kart. Det er i tillegg merket ved veikryss og standplasser 

• Skyttere skal parkere på tilvist plass på veiskulder. Ved parkering på fylkesveier er det vakter som 
henviser dere til hvor dere skal parkere. 

• På hver standplass er det merket hvor den enkelte skytter skal være .  
• Det er ikke toaletter i feltløypa. 

• Følgende rutiner gjelder ved hver standplass: 
➢ Skytterne orienteres bak standplass om figur, skytetid, skytestilling og eventuelt avstand på de hold 

som oppgis.  
➢ Skytterne stiller seg stående i bakkant av hver standplass. Det er ikke tillatt å gå fram på standplass 

eller sette fra seg eksempelvis patronvesken framme på standplass.  
➢ Når alle er på plass gis 2 minutter til klargjøring og lading.  
➢ Utgangsstillingen for alle skytinger er ferdigstilling, våpenet ladet og sikret. På kommando ILD kan 

sikring oppheves og våpenet tas opp i anleggsstilling.  
➢ Det blir benyttet vanlig ILD – kommando. 
➢ Våpen visiteres umiddelbart etter avsluttet skyting. Det minnes i den sammenheng om at 

sikkerhetsmagasin først skal settes i våpenet etter at visitasjon er gjennomført. 
➢ Anvisning foregår umiddelbart etter at skytingen er avsluttet. Den enkelte skive anvises med treff, 

innertreff og tendens før anviser går videre til neste skive.  
➢ Protester må fremmes umiddelbart da skivene klistres fortløpende.  
➢ Det er ikke omskyting ved feilskyting. Skyttere med for mange skudd blir registrert med de 6 beste. 

(dette av hensyn til parkering, trafikk og flyt i gjennomføringen)  
 

• Det er 16 skiver i laget organisert i grupper á 4 og 4, slik:  
 
 
 

• Våpenet skal under forflytting bæres med munningen opp. Sluttstykket skal være tatt ut eller være i 
bakre stilling. Når sluttstykket er i bakre stilling skal kammerflagg benyttes. Det er ikke tillatt å sette inn 
sluttstykket eller ta ut kammerflagg før standplassleder har kommandert «2 minutter til klargjøring og 
lading fra nå» 

 


