STATUTTER FOR FOSENKARUSELLEN FELT. (revidert des. 2006)
1. Det arrangeres 5 feltskytinger for alle klasser, hvorav inntil de tre beste er tellende.
2. Rangering innbyrdes skjer etter karusellpoeng for de 15 beste i hver klasse. 1. plass = 20 pt, 2.
plass = 17 pt, 3. plass = 15pt, 4. plass = 13 pr, 5. plass = 11 pt, 6. plass = 10 pt osv. Ved likt
poeng etter tre stevner er det siste stevne, nest siste tellende osv. som er avgjørende for
rangering.
3. Karusellavgift innbetales bare ved første gangs deltakelse. Kun stevner som skytes etter at
karusellavgift er betalt, teller med i karusellen. Avgiften settes likt for alle klasser, og fastsettes av
samlaget for hvert år. (I 2008 – kr 80,-)
4. Det arrangerende lag sender resultater og eventuell karusellavgift til samlaget innen to dager.
Fosen@samlag.no
5. Sammenlagt premiering foretas av samlaget. Oppimot 1/3 premiering i klasse 1 – 5, AG3 og
veteraner. 100 % premiering i rekrutteringsklassene.
Gylt uekte medalje til karusellvinneren i kl 1 – 5 og V 55. Det utdeles Lohne medalje nr 409
(uekte). Medaljen graveres Fosenkarusell på overstykket og årstall på medaljens forside.
Vandrepokal til karusellvinneren – denne må vinnes tre ganger for å bli skytterens eiendom.
6. Innskudd på hvert enkelt stevne har stort sett fulgt Trønderkretsens anbefalinger om
stevneinnskudd. Premiering i henhold til skytterboka.

STATUTTER FOR LAGKONKURRANSEN
1. Alle stevner i bane og feltkarusellen teller.
2. Det benyttes karusellpoeng for de 15 beste i hver klasse. 1. plass = 20 pt, 2. plass = 17 pt, 3.
plass = 15pt, 4. plass = 13 pr, 5. plass = 11 pt, 6. plass = 10 pt osv.
3. Det skytterlag som får flest poeng totalt, får et gravert engangstrofe’. (Tinnfat, 22 cm diam. Med
skytter har vært brukt.)
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