INNBYDELSE TIL

FYLKESMESTERSKAP FOR GAMLE HEDMARK FYLKE
FREDAG 21 og LØRDAG 22. august 2020

Åmot Skytterlag har gleden av å innby skyttere i samlagene Hedmark, NordØsterdal, Solør og Østerdal til fylkesmesterskap for gamle Hedmark fylke på
lagets bane på Hovdmoen, fredag 21 og lørdag 22 august 2020.
NB: Det tas forbehold om endringer i smittevernsregler.
Pga smittevernsituasjonen fravikes vedtektene noe. Stevnet arrangeres som et
”vanlig” stevne med fortløpende mesterskapsomgang. Det arrangeres ikke egne
skytinger for lag/samlagsskytinger og ikke mesterskapsskyting til slutt.
DFS sine smittevernregler skal følges!
Påmelding: www.dfs.no i perioden 19. juli – 19. august 2020
Skyteprogram:
Pga. smittevernsituasjonen skytes det fortløpende 35 skudds mesterskapsprogram.
Lagskyting og samlagsskyting: Resultater fra 10 skudden på hovedskytingen
teller. Ingen kvalifisering til lagskytingen, kun forhåndpåmelding. KL EJ teller som
klasseskytter! Lagene til både samlagsskyting og lagskyting må være
forhåndspåmeldt til Åmot skytterlags mailadresse (aamot@skytterlag.no) innen 19.
august 2020.
Lagskyting: 4 personer, 2 fra klasse EJ og 3 – 5 og 2 fra øvrige klasser Ett lag pr.
skytterlag.
Samlagsskyting: 4 personer pr lag. Samlagene kan stille to lag i hver kategori.
Ungdom: 2 fra kl. R.,eller ER og 2 fra kl. J.
Senior: 4 fra kl. EJ, 3, 4, eller 5.
Veteran: 2 fra kl V55, 2 fra kl V65 eller V73
Påmeldingsavgift:
Kl. 1-5, Vet. og
AG3/HK416:

Kr. 220,- (kr. 100,- Premieinnskudd og Kr. 120,- Arr.avgift)

Rekrutteringsklassene og NV:

Kr. 170,- (kr. 70,- Premieinnskudd og Kr. 100,- Arr.avgift)

Nu:

Kr. 70,- (kun premieinnskudd)

Lagskyting:

Kr. 150,- pr lag

Samlagskonkurranse:

Ingen innskudd

Arrangørstøtte:
Gavepremier fra lag og samlag ønskes i form av penger og bes innbetalt til
konto: 1850.05.00642. innen 19 august 2020.
Samlag og skytterlag med 3 eller flere deltakere ved stevnet skal bidra med
gavepremie.
Anbefalt beløp: Samlag Kr. 500,-, lag Kr. 300,-

Premiering:
Standarpremiering i glass fra Magnor glassverk utdeles på 25 skudd.
Mesterskapstrofeer/Medaljer og Vandrepremier i henhold til vedtekter for
Fylkesmesterskapet.
Pga. usikkerheten rundt årets arrangement vil medaljer og premier bli anskaffet og
delt ut i etterkant av stevnet.

Kontaktperson før og under stevnet:


Erik Kulusveen, tlf.: 48064740

Åmot skytterlag ønsker skytterne velkomne til Hovdmoen!

