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Nye regler ved utsending av resultatlister/premieregnskap etter arrangerte stevner
Fra og med 1/1-2005 kan stevnearrangører redusere mengden utsendelser etter stevnet ved å
legge ut komplette resultatlister/premieoppgjør på sine hjemmesider på Internett. Gjør man
dette trenger man kun sende ut følgende lister til hvert enkelt skytterlag:
- Resultatlister/premieoppgjør kun for lagets skyttere. Man bør også ta med en oversikt over
medaljevinnere, samt antall deltakere i hver klasse. Man vil da i de fleste tilfeller kun trenge å
sende ut 1-2 A4 sider til hvert enkelt skytterlag med deltakere.
Eks 1: Blinken skytterlag har arrangert innendørsstevne. Det er premiering på 10 og 15 skudd.
Skytterlaget legger ut klassesvise 25 skudds resultater, samt 10 og 15 skudds resultater med
pengepremier for alle skyttere på sine hjemmesider. Man trenger da kun å sende ut
resultat/premie-lister for lagets skyttere, og evt. også medalje/-deltager oversikt til
skytterlagene
Eks 2: Knerten skytterlag har arrangert feltstevne, og legger ut 30 skudds resultater på sine
hjemmesider. Det ligger ingen premieoversikt på siden. Da MÅ skytterlaget sende ut
komplette resultat-og premielister for alle skyttere til alle lag med deltakere!
Benytt muligheten til å legge ut komplett premieregnskap etter ditt stevne på hjemmesidene,
ikke bare resultater, da kan du spare mye porto/tid ved utsending av resultater etter stevnet.
Selv om fristen for å sende/legge ut resultater/premieregnskap er 30 dager, så er det en god
service overfor deltagerene å legge dette ut så raskt som mulig etter stevnet, gjerne samme
kveld. Mange skytterlag er veldig flinke til dette, mens noen kan bli enda flinkere. Det blir
ikke mindre jobb av å vente med dette!
Skytterkontoret mottar av og til klager på skytterlag som ikke overholder fristen på 30 dager
for utsending av resultater/premieoppgjør. For å få en oversikt over omfanget av dette, ønsker
Skytterkontoret informasjon fra skytterlag som ikke får resultater/premieregnskap innen 30
dager etter stevnets slutt. Tips kan sendes til gf@dfs.no
Om du sender ut resultat/premieoppgjørs-lister pr. brev eller epost velger du selv.
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DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN
10.117 Krav til klassesettingslister, premieregnskap og resultatlister ved stevneoppgjør
Ved utsendelse av premielister og resultatlister fra bane-, felt-, og innendørsstevner, skal alle
lag som har hatt deltakere få tilsendt følgende lister innen 30 dager etter stevnets avslutning:
- En oversikt over lagets egne skyttere med plassering, resultat og premier for hver serie i de serier
hvor det er premier, samt at resultat skal vise både 25 skudd og 35 skudd på bane/innendørs eller 30 og
42 skudd felt, evt. også Stang/felthurtig.

Arrangøren kan trekke det ordinære premiebeløp i de skytinger hvor det deles ut gavepremier.
Hvis en arrangør benytter gavepremier skal dette fremkomme i premieoppgjøret.
Gjenpart av premieoppgjøret sendes styret i det skyttersamlaget som det arrangerende lag
tilhører.
Komplette resultater fra stevnet med premieoppgjør for samtlige deltakere på stevnet kan
legges ut på Internett. (eks. skytterlagets eller samlagets hjemmesider).
Dette skal kunngjøres i innbydelsen eller ved oppslag under stevnet.
Hvis komplette lister ikke legges ut på Internett, må man sende ut komplette resultatlister,
klassesettingslister og premieoppgjør til alle lag pr. brev/e-post.
Epost/brev er likestilt i forbindelse med utsending av stevneoppgjørslister.
Premiebeløp skal utbetales innen 30 dager etter stevnet.
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