12.160 Den norske skyttermedalje
Medaljen blir utdelt samlagsvis etter antall deltakere i skytingen om medaljen. Antall
medaljer tilsvarer 15 % av deltakerantallet i samlaget sett under ett. 1/4 av medaljene
skal være gylte. Forholdstallene avrundes til nærmeste hele tall. Det minste medaljetall
et samlag får utdelt er 1 gylt medalje og tre sølvmedaljer. Minstekrav for å oppnå
medalje er: 260 poeng for gylt medalje og 230 poeng for sølvmedalje. Alle skyttere kan
delta i skyting om medaljen, men ingen kan få mer enn en medalje av hver sort. Vinnes
gylt først, kan sølvmedalje fås siden. Den som står til gylt medalje, men har denne, får
gylt stjerne (til å bære i medaljebåndet).
Gylt stjerne får også den som står til gylt medalje, men får sølvmedalje.
Medaljen blir utdelt etter konkurranse en gang om året, enten under samlagenes årlige
stevner eller ved et særskilt stevne arrangert av samlaget, eller ved kretsstevner med
samlaget delt i maksimum 4 kretser. (I særlige tilfelle og etter vedtak av ombudsmøtet
inntil 8 kretser). Det er kun anledning til å skyte i det samlag en tilhører. Skytingen om
medaljen skal foregå på samme dag innen ett og samme samlag. Ved kretsstevner må
det være minst en person som er oppnevnt av samlaget som kontrollerer skytingen
sammen med styret i det laget som er arrangør.

Krus:
Fra 1999 ble det innført et keramikkrus med DFS-emblem og motiv som
sølv medaljen. Kruset kan vinnes hvert 5. år man står til sølvkravet. Første
registrerings år var i 1999 og samlagene fører statistikk sammen med
skyttelagene.
Rapport om skytingen om skyttermedaljen skal sendes Skytterkontoret
straks etter at skytingen er holdt.

Skyteprogram:
Skytingen foregår på 300 meter mot 1,5 m skive, og på 200 m mot 1 m
skive.
a. 5 (3+1+1) prøveskudd og deretter 5 skudd knestående og 5 skudd
liggende i serier på 3 min. Anvisning etter hver serie.
b. 3 (1+1+1) prøveskudd og deretter 10 skudd (3 stående, 3 knestående og
4 liggende) på 3 min.
c. 3 (1+1+1) prøveskudd og deretter 10 skuddpå 75 sek., utgangsstilling
som for mesterskapsomgang.
Resultatene i nevnte skytinger legges sammen (dvs.samlet poengsum for
hele programmet), i alt 30 skudd. I tilfelle det er skyttere som står
likt i samlet poengsum, rangeres det etter 10-er, 9-er regelen.
All skyting skal foregå med geværer som er godkjent for bruk i Det frivillige
Skyttervesen og med reglementert avtrekk.

