VESTFOLD CUP – 15 meter.
Vestfoldcupen blir arrangert for å øke aktiviteten i lagene, skape samhold og ikke minst få
være sosiale med alle i Vestfold. Med bakgrunn i at vi ønsker å beholde treningen ut mars, og
være klar til utesesongen, blir siste runde i cupen arrangert i slutten av mars. Hovedfokus blir
å få med de unge.
Cupen blir kun åpnet for skyttere fra Vestfold skyttersamlag. Cupen er individuell. Man må
delta i 3 av 4 stevner for å være med i cupen. Da det er forskjellige program som nå skytes
inne, blir det plasspoeng på cupen. Da kan arrangøren selv velge hvilke program (25 / 35
skudd). Det blir 12 poeng til vinner, 10 til nr 2, 9 til nr 3 osv. Det blir 4 stevner. Den med flest
poeng i hver klasse vinner (De 3 beste resultatene teller). Ved likhet er det den med høyest
poengsum for de 3 tellende stevnene som blir rangert høyest. (Rangering etter DFS
skytterboka).
Cupen gir en unik mulighet til å koble ungdommer og seniorer på felles stevner ☺ . Det blir
servering av vafler og kaffe til en svært billig penge. Bli gjerne sittende og vær sosial ut over
kvelden. Vi håper at unge og gamle får noen trivelig kvelder på banen.
Felles:
Cupen starter kl 18. Arrangerende kan velge å starte før. Siste frist for påmelding er kl
1900.
Påmelding: Slagen, S&S og Andebu har påmelding på stedet. Nøtterøy har
forhåndspåmelding på mitt DFS. Den åpner ca 2 uker før.
SKYTINGEN ER GRATIS!
Premiering:
Det blir medalje(uekte) til klassevinner i alle klasser når cupen er ferdig. Deltakelse i minst 3
runder er en forutsetning. Det blir 3 medaljer i alle ungdomsklasser.
Aspiranter får premie på hvert stevne som deles ut på stedet av laget som har skytingen.
Stevner:
Andebu - tirsdag 13. og torsdag 15. januar - uke 3
Slagen – tirsdag 3. og torsdag 5. februar - uke 6
Nøtterøy – torsdag 5. mars - uke 10. (NB nettpåmelding)
Sandar og Sandefjord: tirsdag 24. og torsdag 26. mars - uke 13 (SogS har adresse Høsts gate 5
Sandefjord. Begrenset parkering. Nytt sidegatene)
Resultat service:
Sem skytterlag har arrangør ansvar. Sem skal ha ansvar for ajourføring av lister, legge de ut
på nettet på sin nettside, samt koordinering opp mot samlaget. All resultatservice vil derfor i
år ligge på Sem skytterlag sine hjemmesider. Lagene anmodes om å nytte resultatservice og
legge rundens resultat ut på sine hjemmesider.
Sees på banen ☺

