Klassesetting
Ved opprykk etter kvalitet gjelder følgende:
Klassesetting skjer på grunnlag av den dårligste av de tre beste 25‐skudd i baneskyting.
Hvis man har skutt to 25‐skudd er det den dårligste av de to som gjelder.
Hvis man har skutt én 25‐skudd teller denne som klassesettingsresultat.
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Seniorer – skal neste år skyte
Har i dette år
med 3. beste resultat:
skutt i klasse:
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Frivillig oppryk:
Klasse 1‐5 kan til neste år frivillig velge å skyte i hvilken som helst høyere klasse. Ingen
klasser bortsett fra Aspirant, Rekrutt, Åpen klasse og unntaksregler for Junior, kan endre
klasse i løpet av kalenderåret. Dette fastsettes året før.
Nybegynnere på 16 og 17 år kan velge om de vil skyte i klasse Aspirant, Junior eller klasse 1.

Aldersbestemte klasser ‐ Veteraner:
V55

Rykker opp i klasse V55
kalenderåret de fyller 55 år.

V65

Rykker opp i klasse V65
kalenderåret de fyller 65 år.

V73

Rykker opp i klasse V73
kalenderåret de fyller 73 år.

En skytter som har nådd alder for en veteranklasse
kan velge fortsatt å stå i den klassen han/hun da
tilhører (1‐5). Skyttere som har nådd alder for klasse
V65 og V73 kan i tillegg velge klasse V55. Skyttere
med alder til klasse V73 kan ikke velge klasse V65.
Skyttere i veteranklassene kan ved årsskiftet velge å
gå tilbake til seniorklassen skytteren sist var klasseført
i før overgang til veteranklassen.

Aldersbestemte klasser ‐ Rekrutteringsskyttere

Aspirant

Rekrutt

Eldre
Rekrutt

Junior

Skyttere i denne klasse skal minimum fylle 10 år i kalenderåret, maksimum 17
år. Nedre aldersgrense på 10 år anbefales for all aktivitet i DFS utenom
lagsplan. Ingen skyttere som har deltatt i klassene Rekrutt, Eldre Rekrutt eller
junior på noe nivå kan gå tilbake til klasse Aspirant. Skyttere i klasse Aspirant
kan skifte til klasse, Eldre Rekrutt, junior eller klasse 1 (hvis 16 eller 17 år) i
løpet av kalenderåret.
Det er fastsatt en nedre aldersgrense
på 11 år i klasse Rekrutt. I klasse Rekrutt
er det kun lovlig å benytte kaliber .22 fra
Klassen omfatter skyttere som
1/1‐2012. Rekrutter som ønsker å skyte
fyller 11, 12 eller 13 år i
med 6,5 mm må delta i klasse Eldre
kalenderåret.
Rekrutt. Det er ikke anledning til å gå
tilbake til Rekrutt i løpet av en sesong om
man har valgt å delta i Eldre Rekrutt.
Dessuten skyttere som er 13 år og som har
rykket opp fra klasse Rekrutt etter eget
ønske. 11,12 og 13 åringer som ønsker å
Klassen omfatter skyttere som
skyte med 6,5 mm må delta i klasse Eldre
fyller 14 eller 15 år i kalenderåret. Rekrutt. Det er ikke anledning til å gå
tilbake til Rekrutt i løpet av en sesong om
man har valgt å delta i
Eldre Rekrutt.
Dessuten yngre skyttere som har rykket
opp fra klasse Eldre rekrutt etter eget
ønske. Nybegynnere på 16 og 17 år kan
Klassen omfatter skyttere som i
velge om de vil skyte i klasse Junior eller
kalenderåret fyller 16 eller 17 år. klasse 1.
Klassen kan fra stevne til stevne velge å
skyte som klasseført, da som klasse 4 eller
klasse 5. Se oversikt nedenfor.

Opprykk fra resultater i klasse Junior til klassene 1‐5
3. beste resultat (i år)
=< 225 poeng
226‐243 poeng
244‐248 poeng
249‐250 poeng
Frivillig opprykk

Klasse (neste år)

Stillinger

1
2
3
4
5

Ligg
Ligg/kne
Ligg/stå/kne
”
”

Opprykk fra resultater skutt i klasse 4 eller 5 som J
til klassene 1‐5
3 resultater på 240 poeng
eller bedre på seniorprogram

1. års junior

3 resultater på 240 poeng
eller bedre på seniorprogram

2. års junior

3 resultater på 239 eller
lavere på seniorprogram

1. års junior

3 resultater under 239 eller
lavere på seniorprogram

2. års junior

Skal delta som Junior eller
klasse 5 som klasseført ved
neste års banestevner.
Blir klasseført som klasse 5
året etter.
Skal delta som Junior eller
klasse 4 som klasseført ved
neste års banestevner.
Blir klasseført i 4 eller lavere
(se Seniorer – skal neste år
skyte)

Logikk:
Om en juniorskytter har skutt banestevner både på junior‐ og seniorprogrammet, skal
skytteren alltid rykke opp etter de tre beste resultater enten de er skutt som senior eller
junior.

