
UTTAKSREGLER FOR LAGSKYTING I VESTFOLD.     Klasse 3-5 

 
Samlagsstyret har ansvar for alle laguttak der Vestfold representeres. Deltagere i samlagsstyret som          
er potensielle kandidater til laget vil være innhabile i uttaksarbeidet. 
Alle skytterlag får et skjema hvor navn på skytter og de lagskytinger den enkelte ønsker å delta på 
fylles inn, dette returneres samlagsstyret ved ev. ombudmøte eller senest ved årets slutt.(se 
eksempel på vedlagt skjema) 
 
Datoer for uttak fastsettes på ledermøte 2 / ombudsmøte. 
 
Kriterier for laguttak: 
ØM felt: laget tas ut på bakgrunn av tidligere skutte feltstevner + Samlagsstevne felt + Viken 1 felt + 
eventuelle åpne feltstevner i Vestfold. 

Ved uttak til Vestfold /Telemark og 6-kant finale brukes innrapporterte resultater på aviscupen + 
tidligere lagskytinger med samme program for eksempel Vestfold / Telemark og 6 kant finaler. 
 
Program Vestfold / Telemark: Se under Lillefix på samlagssiden: Vestfold stiller med 20 skyttere. 
Det skytes en kvartmatch. (10 enkelt sk. stående -10 enkelt sk. kne stående og 10 enkelt sk. stående) 
 
Program 6 kant: Vestfold stiller lag med 7 skyttere og en lagleder og det skytes en kvartmatch. 
(10 enkelt skudd stående -10 enkelt skudd kne stående og 10 enkelt skudd stående) 
 

 Dette vil innebære at aktuelle skyttere må sende inn alle sine Aviscup resultater (ikke bare de 

beste) 

 
For Viken 1 skytes et uttak på terminfestet dato. Samlaget stiller med to lag til lagkonkurransen. 
For å inkludere ferske skyttere skal samlaget og skytterlagene tilstrebe og motivere unge 
klasseskyttere til å stille på uttak til Viken I og LS. 
Ved uttak skytes fire grunnlag med rangering etter andre og tredje serie. Alle 4 grunnlag teller. 
På lag 1 skyter de fire skytterne med plassering fra 1 til 4 i uttaket. På lag 2 stiller de fire skytterne 
med plass siffer 5 til 8 i uttaket. Ved frafall på lag 1 rykker skyttere fra lag 2 opp på lag 1. 
Skyttere med plass siffer 9-12 i uttaket stiller som reserver. 
 

Landsskytterstevne: Det skytes to uttak på terminfestede datoer, det skytes fire grunnlag på hvert 
uttak hvor skytterne rangeres etter andre og tredje skutte grunnlag.  Alle 4 grunnlagene blir tellende. 
Det er det første uttaket som blir skutt som teller. Skytes det et uttak til kan det ikke byttes med det 
første. De fire skytterne med høyest poengsum deltar på laget. 
De to neste på lista er reserver. 
 

Lagskytterne bør fastsette skyterekkefølge seg imellom til Viken I og LS. Samlagsstyret kan 

evt. gripe inn ved uenighet mellom skytterne.  

Rekkefølgen settes på uttaks dagen. 
 
Regelverket skal evalueres på et møte etter endt sesong høsten 2012. 
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