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Viktig informasjon til skytterne om finaleskytingen søndag 3. 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. 
 

• Det skal skytes 42 skudd mot ukjente avstander fra 7 forskjellige standplasser der 3 av standplassene 
har dobbelthold. Total lengde er ca. 4 km, hvorav skytterne blir kjørt med buss i ca. 2 km.  

• Program for skytingen bekjentgjøres ikke på forhånd, det opplyses på den enkelte standplass.  

• 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. 

• Skytterne kjøres ut med buss, to og to lag samtidig. Det blir også busstransport mellom hold 4 og 5.  

• Skytterne skal ikke ha kontakt med skyttere eller publikum fra andre lag underveis. Mobiltelefon er ikke 
tillatt å benytte, dette gjelder også publikum. Skyttere som eventuelt må bryte skal følge sitt lag til siste 
standplass.  

• På hver standplass er det merket hvor den enkelte skytter skal være.  

• Det er ikke kiosk eller toaletter i feltløypa. 

• Det skytes 6 skudd fra hver standplass.  

• Følgende rutiner gjelder ved hver standplass: 
➢ Skytterne orienteres bak standplass om figur, skytetid, skytestilling og rekkefølge på dobbeltmål.  
➢ På dobbelthold (3 + 3 skudd) skal skytterne skyte mot målene i opplyst rekkefølge.  
➢ 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. Anvisningen foregår parallelt for 

skive 1 – 8 og 9 - 15 
➢ Den enkelte skive anvises med treff, innertreff og tendens før anviser går videre til neste skive.  
➢ Protester må fremmes umiddelbart da skivene klistres fortløpende.  
➢ Ved feilskyting som medfører omskyting går skytter som skal skyte om ut av laget og inn på ledig 

skive i neste lag. Unntatt er siste laget der det skytes om før det anvises.  
 

• Det er 15 skiver i laget organisert i grupper á 4 og 4, slik (skive 16 kan bli tatt i bruk ved eventuell 
feilskyting/omskyting):  

 
 
 

• 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» 

 
Det er 20 minutter mellom lagene. Det kan vise seg å være litt knapp tid, så være forberedt på litt venting. 
Vi har valgt å gjøre det slik for å være tidligst mulig ferdig av hensyn til at mange kan ha lang hjemreise.  

 


