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MEDALJEREGLER FOR VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 

 

Fordelingsnøkkel for de uekte medaljene:  

• En gylt medalje ved 1-3 deltakere, samt en sølv medalje ved 4-6 deltakere, og en 

bronse medalje ved 7 deltakere eller flere. 

 

15M SAMLAGSSTEVNE: 25/35 skudd 

 

• En ekte gylt medalje til vinner av klassene 3-5.  

 En ekte sølv medalje til nr. 2.  

• Uekte medaljer i gylt, sølv og bronse i klassene. R-ER-JR-EJ-NV-V73-V65-V55 -  

1-5-AG-3-Kikkert-Åpen og HK416 etter fordelingsnøkkel. 

Dvs. ingen får to medaljer. M.a.o. Ingen uekte i ungdomsklassene ved  

25 skudds program. Graveres klasse i overstykke. 

• Nammomedalje med diplom og 2stk Ungdomsmedalje til Rek, ER, JR og EJ 

 Ref. Skytterboka 12.131,10.412 og 10.422 

 

SAMLAGSSTEVNE VINTERFELT: 

 

• En ekte gylt medalje til vinner av mesterskapet kl 2-5 og V-55. 

En ekte sølv medalje til nr. 2.  

 En ekte sølv medalje på 42 skudd til vinner i hver av klassene V65 og V73.  

• Nammomedalje med diplom og 2stk Ungdomsmedalje til Rek, ER, JR og EJ 

• Ref. Skytterboka 12.131,10.412 og 10.422 

• Uekte medaljer i gylt, sølv og bronse i klassene R-ER-JR-EJ-NV-V73-V65-V55 -  

1-5-AG-3-Kikkert-Åpen og HK416 på 30-skudd hoved skyting etter fordelingsnøkkel. 

Graveres med klasse i overstykke. 

 

SAMLAGSSTEVNE SOMMER: 

 

• Tre ekte gylte medaljer på mesterskapet i klasse 3-5. Alle graveres med årstall og en 

til stevnevinner også med BANE. 1/3 av antall skyttere i kl. 3-5 på 25 skudd i 

innledende skyting kan skyte omgang. Av denne 1/3 deles det ut inntil tre medaljer 

med mellomliggende stjerner. Utgår.   Se side 2. 

En ekte sølv medalje til vinner i hver av de tre veteranklassene og kl. 2 på 35 skudd.  

• Nammomedalje med diplom og 2 stk. Ungdomsmedalje til Rek, ER, JR og EJ 

Ref. Skytterboka 12.131,10.412 og 10.422 

• Uekte medaljer i gylt, sølv og bronse til klassene R-ER-JR-EJ-NV-V73-V65-V55 -  

Klasse1-5-AG-3-Kikkert-Åpen og HK416 etter fordelingsnøkkel. Brukes på 25 skudd 

programmet. (Knudsen medaljen) Graveres med klasse i overstykke. 

 

 

 

 

Føynland 2020-02-21 

 

Tom Knudsen 

Samlagsleder  
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Bruk av medaljer og stjerner på samlagsstevne bane. 

 

Det er i en del år vært praktisert at antall skyttere som skyter finale på samlagets sommerstevne 

har blitt sterkt utvidet i antall. Grunnen til dette er at det er satt opp tre gylte medaljer i 

mesterskapet for klasse 3-5. Det er en medalje til vinneren og de to andre går til noen som ikke har 

medaljen fra før. Mesterskap stjerner blir delt ut til alle som har plassering før siste medalje. 

 

Etter forslag fra ledermøte 2 fremmer samlag styret følgende forslag som fast regel for oppsett av 

finalegrenser for samlagsstevne bane. 

 

1/3 av antall skyttere i kl. 3-5 på 25 skudd i innledende skyting kan skyte omgang. 

av denne 1/3 deles det ut inntil tre medaljer med mellomliggende stjerner. 

 

 

Eks. 60 skyttere i hoved skytingen gir 20 skyttere i finalen. 

Det blir da delt ut 1 gylt medalje til vinner og inntil to sølv medaljer på videre plasser. 

Hvis alle etter vinner har medalje blir det delt ut seks stjerner. 

 

Mrk.   Ifølge skytterbok skal antallet som skal skyte finale være min. 15 % 

 

 

Samlag styret i Vestfold 

15-11-2012 

Vedtak Ombudsmøte 2012 


