
VESTFOLD / TELEMARK 
Pokalkonkurranse for senior, veteran og ungdom 

REGELVERK GJELDENE FRA ÅR 2008. 
Konkurransen avvikles parallelt for senior, veteran og ungdom på samme 
bane/dato, vekselvis mellom samlagene. Første gang i Vestfold. 
Konkurransen skytes på Kristi-himmelfartsdag Så sant dette ikke kolliderer med 17. mai og 
lignende. Ved kollisjon benyttes en ledig lørdag / søndag 
 
Program senior: Kvartmatch 
Det skytes med 20 deltakere fra hvert samlag, alle teller sammenlagt. Samlagene bør ha med  
2 skyttere i alderen 18-20 år på laget. 
Konkurransen skytes over 4 lag med 5 skyttere fra Telemark og 5 skyttere fra Vestfold 
pr.lag. Alle skyter ferdig liggende så kne og til slutt stående. 
3 prøveskudd i serie på 1 min og 2 enkle på 1 min. 
På elektroniske skiver fritt antall på 3 min med åpen skjerm. 
Det skytes 10 enkelt skudd på liggende med 1 min pr. skudd.(Kort kommando, se 
skytterboka) 
3 enkle prøveskudd. På elektroniske skiver fritt antall på 3 min med åpen skjerm. 
Så skytes 10 enkelt skudd på kne med 1 min pr. skudd. (Kort kommando, se skytterboka) 
3 enkle prøveskudd. På elektroniske skiver fritt antall på 3 min med åpen skjerm. 
Siste skyting er 10 enkelt skudd stående med 1 min pr. skudd. (Kort kommando, se 
skytterboka) 
Siste 5 skyttere fra hvert samlag skyter stående med enkelt skudds anvisning på åpen 
skjerm med oppsummering av stilling for hvert skudd. 
 
Program for veteran og ungdom: 
Det skytes med 6 veteran og 10 ungdomskyttere fra hvert samlag uansett klasse, alle teller 
sammenlagt. 
Konkurransen skytes over 2 lag med 3 fra Vestfold og 3 fra Telemark pr. lag i veteran 
og 2 lag med 5 fra Vestfold og 5 fra Telemark pr. lag i ungdomsklassene. Kan avvikes 
ved annet antall skiver. 
Skivetrekning etter at anvisere har gått i grava ved skyting på papp. 1 kontrollør fra 
hvert samlag. 
Det skytes en vanlig 25 skudd innledningsvis Se tabell under 
Prøveskudd skytes i forkant av 15 skudd, 10 skudd og omgang.                                            
Elektroniske skiver: Fritt antall skudd på åpen skjerm i 3 minutter.                                           
Manuelle skiver: Før 15 skudd - 3 skudd i serie på 1 min. + 2 enkle skudd a`1 min.                 
Klasse 15 -  Skudd 10 - skudd Omgang 
Klasserekrutt / 
eldre rekrutt 

5 ligg              
2(3) min 

5 ligg              
2(3) min 

5 ligg              
2(3) min 

10 ligg            
3(4) min 

10 ligg            
2(4) min 

Klasse junior 
5 ligg              
2(3) min 

5 kne               
2(3) min 

5 ligg              
2(3) min 

6 kne, 4 ligg  
3(4) min 

10 ligg            
2(4) min 

Klasse V65/V73 
5 ligg              
2 min 

5 ligg              
2 min 

5 ligg              
2 min 

10 ligg            
3 min 

10 ligg        
V65:2 min   
73: 3 min 

Klasse V55 
5 ligg              
2 min 

5 kne               
2 min 

5 ligg              
2 min 

6 kne, 4 ligg  3 
min 

10 ligg            
2 min 



Tall i parentes er skytetider for enkeltskuddsvåpen. Ved skyting på bane med skivetrekk kan 
prøveskudd før 10 skudd og mesterskapsomgang skytes som 3- skuddsserie på 1 1/2 min.  
 
10 skudds omgang skytes med rangerte lag etter innledende 25 skudd. 
De 3 / 5 laveste resultater fra hvert samlag skyter på 1.omgangsslag. 
Anvisning fra skive 10 til 1. 
2. omgangslag rangeres på samme måte som lag 1 og anvises på samme måte. 
 
Rangering senior. 
Ved poenglikhet rangeres det på følgende måte: Det samlag som har høyest poeng sum 
samlet, først på stående deretter på kne og til slutt liggende. Ved fortsatt likhet brukes de til 
enhver tid gjeldende rangeringsregler i DFS  jf. skytterboka 
Ved likhet etter rangering skal det skytes 10 enkeltskudd stående på åpen skjerm, kort 
kommando 
Ved poenglikhet på medaljer og stillingspremier brukes samme regler som i DFS jf. 
Skytterboka. Ved fortsatt likhet skytes det om med 10 skudd i gjeldende stilling. 
 
Rangering veteran / ungdom 
Ved poenglikhet benyttes de til en hver tid gjelden rangerings regler i DFS, ved fortsatt likhet, 
skyter alle en ny 10 skudds omgang. 
Ved poenglikhet på medaljer brukes samme regler som forannevnt. 
 
Premiering senior: 
Vandrepokal til vinnende samlag. Vinnes til odel og eie av det samlag som første får 5 aksjer. 
I gylt, 1sølv og 1 bronse medaljer for beste enkelt prestasjon sammenlagt. 
Det deles også ut gavepremie til beste skytter i hver stilling. 
Pris pr. stillingspremie i år 2008 ca. kr 250.00 
 
Premiering veteran og ungdom 
Vandrepokaler til vinnende samlag. Vinnes til odel og eie av det samlag som første får  
5 aksjer. 
I gylt, 1sølv og 1 bronse medaljer for beste enkelt prestasjon sammenlagt. 
Premie til alle deltakerne i ungdomsklassene.  
Utgifter til premier deles likt mellom samlagene. Pris pr. premie i år 2008 ca. kr 100,- 
Gravering på medaljer:  
V-T Senior + årstall, V-T Veteran + årstall og V-T ungdom + årstall. 
 
Diverse. 
Program endres ikke i pokalperiode. Endringer skjer først ved oppsett av ny pokal 
Medaljer bestilles for Vestfold hos TH. Marthinsen Sølvvarefabrikk, Tønsberg 
Telefon 33 34 48 00 eller for Telemark Gullsmeden på St Hanshaugen AS, Ullevålsv. 35, 
0171 Oslo kontaktperson: Tom Horvei - tlf. 22 37 13 90 
Arrangørsamlaget sørger også for innkjøp av bestemannspremier i hver stilling og 
ungdomspremier. 
Utgifter til ny pokal, årlig gravering, bestemannspremier og ungdomspremier deles årlig likt 
mellom samlagene. Pris pr. pokal i 2008 ca Kr 3000,- inkl gravering 
Det kjøpes inn ny pokal når en vinnes til odel og eie. 
Jury: En person fra hvert samlag melder arrangøren sin rolle ved ankomst. 
Revidert 24.04.09 
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