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Kopi:
Innhold:

Skytterlagene
LS 2013 ‐ Oppdal
Informasjon rundt påmelding til Landsskytterstevnet 2013

Ref:
Dato: 19. april 2013

Påmelding til Landsskytterstevnet 2013 ‐ Oppdal
Frist: 10. juni
Videre informasjon angående LS: http://www.dfs.no/landsskytterstevnet/

Informasjon om system for webpåmelding
Skyttere med tildelt skytter‐ID kan selv melde seg på LS via DFS sine nettsider. Det anbefales
at skytterne i størst mulig grad gjør dette selv, men skytterlagsadministratorer med tilgang til
"verktøykasse for skytterlag" kan også utføre påmelding for flere skyttere.
Skytterlaget kan til enhver tid sjekke hvem som er påmeldt fra skytterlaget. Husk å huke av
”Vis kun skyttere fra eget lag” for å få en oversikt. Denne funksjonen er kun tilgjengelig for
skytterlagsadministratorer.
Selv om vi nå har et system hvor skytterne selv kan melde seg på, er det viktig at skytterlaget
fortsatt tar ansvar for å informere om påmeldingen gjennom oppslag på skytebanen eller
andre løsninger.
Militært NM
DFS ønsker en ansvarlig fra hver HV‐avdeling, NROF‐avdeling eller annen avdeling, som tar
ansvaret for registrering av aktuelle deltakere til Militært NM.
For å delta på Landsskytterstevnet eller andre stevner i regi av DFS, må man ha en unik
skytter‐ID. Ta kontakt med DFS på firmapost@dfs.no hvis du er ansvarlig på vegne av din
avdeling, og ønsker tilgang til å legge inn skyttere i systemet.
Skyttere som også er medlemmer av skytterlag (DFS) vil ha én skytter‐ID fra laget, samt én
skytter‐ID knyttet opp mot militær avdeling (Forsvaret).
Deltakere i klasse AG3 og HK416 betaler ikke arrangementsavgift. Militært personell som er i
tjeneste konkurransedagene, NROF og vernepliktig personell som har gjennomført
førstegangstjeneste, samt HV‐ personell inkludert HV‐ungdom kan delta på mil NM (ref TFF
GR43).
NM i skogsløp m/skyting
Normalprogrammet i NM i skogsløp med skyting arrangeres på Landsskytterstevnet etter
samme modell som tidligere LS. 30‐skudden på felt teller som skytedelen, så løpes det et
terrengløp (ca. 6 og 3 km) etter jaktstartprinsippet. Påmeldingen til dette skjer sammen med
øvrig påmelding til LS.
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Henvendelser om påmelding
Skytterkontoret svarer på spørsmål angående påmelding (firmapost@dfs.no), eller på tlf: 23
17 21 00. Ønsker du svar på andre spørsmål om LS, vennligst kontakt arrangør
post@ls2013.no eller se http://www.ls2013.no/.
Oversikt Skyteboka 2013
KL. 1‐5, Å, AG3/HK416,V55‐65‐73

Jr/ER/Rekr.

Arrangement
Innskudd DFS
Premieinnskudd bane
Premieinnskudd felt
Premieinnskudd Stang
Premieinnskudd felth.
Premieinnskudd minnesk.

kr. 455 (ikke AG3/HK416)
kr. 180 (ikke AG3/HK 416)
kr. 195
kr. 200
kr. 100
kr. 100
kr. 25

kr. 300
kr. 105
kr. 195
kr. 200
kr. (100) Jr.
kr. (100) Jr.
kr. 25

Samlet arrangementsinnskudd
(Faktureres skytterlag etter LS)

kr. 635

kr. 405

Samlet premieinnskudd
(Betales ved innløsing skytebok)

kr. 620

kr. 420 (620) Jr.

Sum skytebok

kr. 1255

kr. 825 (1025) Jr.

Deltakelse NM skogsløp

kr. 150 (alle klasser)

Etteranmelding er mulig fram til 1. juli. Ekstra gebyr kr 600 for senior og kr 200 for R/ER og J.
Ved etteranmelding benytt firmapost@dfs.no og oppgi skytterlag, navn, klasse og skytter‐ID.
Etteranmeldte plasseres tilfeldig.
Endring av skytetid er ikke mulig, med unntak av:




Hvis skytetiden til skytter i klasse R, ER eller J og en foresatt overlapper.
Skyttere i klasse V73 som av helsemessige årsaker må endre skytetid.
Skyttertingsdelegater med skytetid under Skyttertinget.

Alle skyttere vil få refundert premieinnskudd for ikke skutte øvelser. Dette forutsetter at du
har løst ut Skyteboka og skutt minst en øvelse.
DFS vil i etterkant av LS sende ut ett samlet oppgjør, ved faktura, til alle skytterlag som har
hatt påmeldte til LS. Beløpet på faktura er summen av påmelding til LS og NM skogsløp
fratrukket «ikke skutte øvelser».
Med vennlig hilsen
Terje Vestvik
Ass. generalsekretær

Toni Hovdedalen
Informasjonskonsulent
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Påmeldingsskjema: Landsskytterstevnet 2013

FRIST: ________________ (DFS ‐ 10. juni)

Informasjon angående LS 2013: http://www.dfs.no/landsskytterstevnet/
For: _________(skytterlagsnummer) ____________________________________(skytterlagsnavn)
Skytter‐ID/Navn (Skriv tydelig, med blokkbokstaver)

Klasse

Links

Fødselsår

NM Skogsløp,
normal‐
program

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Arrangementsavgift:
Ant. 1‐5, Vet: ________

à kr 635 _________

Kontaktperson: _____________________

Ant. E,ER,J: ________

à kr 405 _________

Mobil:

_____________________

Sum

kr ______________

E‐post:

_____________________

______________________________________________________________________________________________________________
Besøksadresse
Skytterkontoret
Telefon 23 17 21 00
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Postadresse
Telefaks 23 17 21 01
Boks 298, Økern
0511 OSLO

