
SKYTTERLINKEN VETERANCUP  

2022 
Forord: 

Pandemiperioden var krevende for både skyttere, klubber og kretser. Nå er 
hjulene så vidt kommet i gang, det er tid for å se og planlegge nye aktiviteter og 
stimulere bredden i norsk riflesport. Vi skal vise vei og kanskje får vi både nye 
unge og gamle gode skyttere med oss på veien. Ingenting ville vært bedre.  

Bakgrunn 

Styret har vedtatt at vi for sesongen 2022, ønsker å stimulere til økt deltagelse 
både i ligg og matchøvelsene på stevner arrangert på våre utendørsbaner.  

Mange lag har «kastet seg rundt», og terminlisten inneholder nå bortimot 30 
enkelt eller dobbeltstevner fra både Midt, Vest, Sør og Øst.  

Det er vi svært godt fornøyd med.     

Vurdering 

En kunne jo saktens godkjent alle approberte stevner som dukker opp, men 
styret har falt ned på en forberedt liste, som er nogen lunde lik på antall 
stevner i hver sin region.  

Vi ønsker å bruke både tid og energi på å omtale resultater og prestasjoner fra 
alle stevner. Vi både håper og ber derfor om bilder og sågar noen gullkorn 
sendt med resultatlisten. Saken er den at like vel som premier, er riktig 
oppmerksomhet gitt til riktig tid, av stor betydning for akkurat den det gjelder. 
Slik er det også for veteraner.  

Rekruttering 
Bruk litt tid på å invitere veteraner fra DFS over på 50m banene i sommer. Vi 
aner at det finnes et voldsomt rekrutteringspotensial iblant veteraner over det 
ganske land. I tillegg til at det diskuteres både 50m og cal 22 i DFS, bør vi gjerne 
invitere de over på et DFS 200/100m stevne, avviket på simulert 50m avstand.    

Konklusjon 

Vi skal fortsette å utvikle oss, vi skal prøve å se alle, både nye, bredden og de 
etablerte. For vi erkjenner alle, at det er veteranene som nå er både bredden 
og motoren i NSF Rifle.  



Retningslinjer for Vet cup 2022 

1. Konkurranser.  
a. 60 skudd Ligg, 3x20 m og 2x30 match 
b. Gjennomføring ihht konkurransereglement for NSF 
c. Utstyr og bekledning ihht fellesreglementet for NSF 

2. Ranking:  
a. Det etableres en rankingliste bygget på plassiffer etter hvert 

stevne, i hver øvelse og i alle aktuelle veteranklasser.  
b. Nr 1 får 7 p, nr 2 får 6p , nr 3 får 5p osv.  
c. Ranking lister blir oppdatert på vår hjemmeside, så snart listene er 

godkjente og offentliggjort.   
d. De SEKS beste plasseringene + NM teller som uttak til Finalen 
e. Ved poeng likhet rangeres alle etter rankingen på NM i den 

aktuelle øvelse. 
3. Finale  

a. Match øvelsen gjennomføres klassevis med inntil ÅTTE skyttere pr 
klasse UNDER Elverum Open. Øvelsen er 3x20 og 2x30 ihht klasse.  

b. 60 ligg øvelsen gjennomføres også klassevis med inntil ÅTTE 
skyttere pr klasse, i Aasa msl sine lokaler.  

c. (Om mulig, tidsmessig) – super finale på ligg, 2 beste pr klasse 
 

4. PREMIERING 
a. Medaljer i finalene, premier etter innledende skyting.  

5. Merknader:  
a. Økonomi:  

i. Deltagelse i Cupen koster kr 100,- pr pers pr øvelse 
ii. Kontingent betales senest 1 juli 2022 eller før første stevne 

iii. Sekretariatet følger opp ut ifra resultatlister  
b. Resultater 

i. I PDF format sendes til styret@norskerifleveteraner.com 
ii. Snarest etter avvikling 

c. Dispensasjon 
i. Det gis åpning for at V65/V73, som er gitt dispensasjon i DFS, 

for å skyte sittende på bord/benk, også kan delta også i NSF. 
d. Para veteraner 

i. Para veteran skyttere er velkomne i sine respektive årsklasser. 
Forutsetningen er at de er påmeldt i en av vet klassene.  


