
 
Statutter for 

landsdelsmatch pistol mellom Midt-Sverige – 
Midt-Norge. 

(revidert august 2022) 
 

1. Formål 
Landsdelsmatchen i pistol mellom Midt-Sverige og Midt-Norge skal fungere som en 
stimulerende kontakt mellom pistolskyttere på begge sider av grensen. Det skal legges vekt både 
på det sportslige og det sosiale samkvem. 

                 Matchen arrangeres hvert år vekselvis mellom landsdelene. 
                 Den går over to dager, det skytes felt på lørdag og bane på søndag 

 
2. Deltakere  

• Tellende deltakere i matcher er medlemmer i klubber/lag i  
i. Jämtland (som omfatter kretsene   V-Norrland). 

ii. Midt-Norge (som omfatter kretsene Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, samt Møre og 
Romsdal). 

 
3. Program/øvelser/klasser 

Program og klassifisering av skytterne følger reglene i det arrangerende land.  
Krav til våpen: For å unngå at det må kjøpes nye/bygges om på våpen, følger en regler/krav fra 
det landet skytteren kommer fra. 
 Felt skytes med Fin/C-vapen og Grov/B-vapen 
 På bane skytes det i Norge Hurtig Fin/C og Grov/B. I Sverige presisjon med FinC/ GrovB. 
  

4. Tidspunkt 
• Matchen arrangeres siste helg i august eller den nærmeste helgen som passer for begge 

land. 
• Arrangerende landsdel informerer den andre landsdel om dato og arrangørsted før 1. Juni året 

før, slik at matchen kommer med i de offisielle terminlistene. 
• Arrangerende lag/klubb sender innbydelser til kontaktpersonene (se pkt. 9) i Jämtland/Midt-

Norge senest 1. juni.  Kontaktpersonene sørger for at invitasjonen videresendes til 
landsdelens klubber/lag.  

 
5. Lagkonkurranse 

• Det konkurreres på felt og bane separat. 
• To våpengrupper: Fin /C og Grov/B. 
• Antall deltakere: 

• Inntil 8 stk deltar, men det skal være likt antall fra begge land. 
• Vinnerlaget tildeles diplom, en til hver utøver. 

 
6. Individuell konkurranse. 

• Det konkurreres på felt og bane separat. 
• To våpengrupper: Fin/C og Grov/B 
• Det deles ut medaljer (Gull/Sølv/Bronse) i følgende klasser: 

a. Fin/C: menn, kvinner, veteran, junior. 
b. Grov/B: Åpen og Junior (max 20år) 

 
                                                                                                                



 
7. Premiering/medaljer/diplomer. 

• Startkontingent bestemmes av arrangør. 
• Premiering gjøres i samsvar med arrangørlandets regler. 

• Premieutdelingene skal finne sted snarest mulig etter konkurransene. 
• Resultatlister sendes den andre landsdel snarest etter matchen. 
• Medaljer: 

• Det utarbeides egne medaljer for landsdelsmatchen, med lang båndsnor i 
nasjonalfarger.  

• Gravering eller merkelapp på baksiden: Klasse + År. Bane eller felt. 
• Diplomer: det utarbeides egne diplomer for landsdelsmatchen.  

 
8. Pokal:   SWANEN, se Statutter. 

 
9. Kontaktperson Hvert land velger en kontaktperson for avvikling av matchen. Disse underretter 

hverandre gjensidig om endringer av kontaktperson. 
 

 
  VÅPENGRUPPER :                                    Klasser:   Norge   Sverige 
   NORGE  SVERIGE                       A           3 

Finpistol = C-vapen                               B           2 
 Grovpistol = B-vapen                               C           1 

                                                                                                                    D           1 
 

SWANEN 

1. Pokalen er satt opp i feltpistol. 

2. Det skal være forhåndspåmeldt lag før første skytter starter. Laget består av 4 skyttere. 

Så lenge det er med skyttere av begge kjønn, skal de delta på laget. 

3. Hvis et av landene ikke klarer å stille med begge kjønn, blir det trukket 5 poeng av total 

summen. 

4. Laget skal bestå av 2 stk C/ Fin-skyttere og 2 stk Grov/B-skyttere. 

5. Det er sammenlagt alle 4 som teller, står de likt blir det rangert etter høyest enkel sum 

nest høyest osv. 

6. Det landet som tar den, betaler graveringen for det året, og tar det med neste år. 

 

Sverige                                                                 Norge 

Marcus Claeson                                                     Arild Inge Wollan 

Epost: 

          jem.claeson@hotmail.com                                        karsken@online.no  


