Heli-Team Cup - Harstad
2018/2019
Dere inviteres herved til å delta på Heli-Team Cup - Harstad for klassene NU-R-ER-J-EJ-V73-V65V55-NV-1-2-3-4-5, Jegerklasse og Åpen klasse. Tanken bak karusellen er å legge inn et
konkurranseelement i de lange vintermånedene. Arrangøren satser på god resultatservice i aviser og i
sosiale medier. Finalen avvikles hos Trondenes skytterlag sin bane i Harstad. Karusellen har vært en
ubetinget suksess de årene den har blitt arrangert, med over 560 deltakere sist år.
MERK: Skytterne melder seg på og skyter programmet for den klassen de skal skyte i sesongen
2019!!
Karusellen avvikles som hjemmebaneskyting. Dere bestemmer selv hvilken ukedag dere avvikler
skytingen. Man kan selvsagt ikke skyte flere skytinger samme uke/dag og så plukke ut det beste
resultatet. Her er det viktig at de deltakende lag og deltakere sørger for en ærlig konkurranse.
Resultatene rapporteres inn fredag kveld gjeldende uke senest kl 22.00 på web-basert skjema (se
«innrapportering av resultater» på side to i innbydelsen).
Gjeldende runder:
1.
17. – 23. november
2.
24. – 30. november
3.
1. – 7. desember
4.
8. – 14. desember
5.
5. – 11. januar
6.
12. – 18. januar
7.
19. – 25. januar
8.
26. jan – 1. feb
OBS – legg merke til at en ny runde starter umiddelbart etter at en runde er avsluttet fredag kveld.
Dette fordi flere skyttere er skoleelever som er hjemme i helgene, ukependlere mm, og dette gir også
disse skytterne mulighet til å delta på sin hjemmebane. Dette håper vi vil gjøre det enklere å avvikle
konkurransen innad i lagene.
De fire beste rundene teller i sammendraget. Ved poenglikhet rangeres skytterne etter 5. resultat, 6.
resultat o.s.v til og med 8. resultat. Ved fortsatt likhet rangeres skytterne på runde 8, runde 7 o.s.v.
FINALE: Lørdag 9. februar 2019
Finale:
Merk at finale avvikles i klasse R, ER, J, EJ, 1-5, V55, V65, V73 og jegerklasse. Nytt av året er at
de 10 beste skytterne i hver klasse inviteres til finale. Unntaket er klasse EJ og jeger hvor de fem
beste får plass i finalen. Tidsplan for finalen er klar på nyåret.

Hvis noen av de uttatte skytterne ikke kan møte går vi videre nedover resultatlisten slik at vi får fullt
finalelag.
I finalen starter alle deltakerne på null. Det betyr at de åtte innledende rundene er en kvalifisering for
finaleplass. Premiering for finaledeltakerne skjer på bakgrunn av resultatet i finalen.
Finaleprogram: ENDRING FINALEPROGRAM: I finalen skytes først det nye DFS-programmet 25
skudd for innendørsskyting (alternativ 1 i tabell 11.130 i skytterboka). Deretter 10 skudd i klassens
høyeste stilling. Men nå skytes de fem første i serie og de fem siste enkeltvis. Fortsatt er det slik at
tideler teller på finalen. På de fem første i serie blir det åpen skjerm for alle samt musikk og
speakerlyd på standplass.
Innrapportering av resultater:
Som i fjor er resultatinnmelding web-basert. Resultater kan dermed ikke innmeldes per mail, telefon
eller SMS. Hvert skytterlag får tildelt adgang til et skjema på nett. Tilgang til dette fås ved
henvendelse til «heliteamcup@gmail.com», lagets kontaktperson må henvende seg til oss i god tid før
første runde.
Resultatene blir kunngjort på nettsiden til skytterlagene: https://dfsgrasrot.no/kvaefjord-skytterlag og
https://dfsgrasrot.no/trondenes-skytterlag - følg oss også på Facebook!
Skyteprogram innledende skyting:
Nytt av året er at mesterskapsklassene skal skyte programmet som tilsvarer klassens 35-skudds
program utendørs (alternativ 1 i tabell 11.130 i skytterboka). Dette gjelder altså klasse 2-5,
veteranklassene, R, ER, J og EJ.
NU, NV, jegerklasse, åpen klasse og klasse 1 skyter 25 skudds program utendørs (alternativ 1 i tabell
11.130 i skytterboka).

Klasse Jeger følger programmet til klasse 2. Skytebekledning er ikke tillatt, utenom albuebeskyttere
og hørselvern. (Jaktmessig bekledning). Det tillates brukt skyterem, jegerslynge eller tilsvarende.
Sittende skytestilling med støtte på èn albue kan benyttes, men sittekloss er ikke tillatt. (Ref §8.174 i
Skytterboka)
Premiering:
I finaleskytingen deles det ut gavekort. I tillegg blir det premiering etter følgende nøkkel på
hjemmebaneskytingen:



Nybegynner Ungdom (NU)
Øvrige klasser:

100 % premiering
1/3 premiering

Innledende skyting premieres med gjenstand så langt vi har, deretter pengepremier. Derfor hadde
det vært fint om deltakende lag bidrar med et pengebeløp vi kan ordne premie for. Dette meldes
til arrangøren ved påmelding. De siste årene har det svært god respons fra skytterlagene, og det har
ført til at vi nesten hvert år har nådd målet om gjenstandspremiering både på hoved- og finaleskyting.
Grunnet det overveldende antallet deltakere tar arrangøren forbehold om at deler av klassen(e) vil
premieres med pengepremier (gjelder hovedskytingen).

Innskudd:
NU
R, ER, J, EJ, NV
1-5, V55, V65, V73, Jegerklasse

150 kroner
200 kroner
250 kroner

(arr. avgift kr. 50)
(arr. avgift kr. 100)
(arr. avgift kr. 125)

Innskuddet betales lagvis av kontaktperson til kontonr. 4780 07 00686 innen 10. januar 2019.
Lagene må oppnevne en kontaktperson som styrer betaling og innrapportering av resultater som kan
kontaktes pr. telefon eller mail. Det er også denne personen som får
finaleoppsettet.
Hvis det er noe dere lurer på før oppstart eller underveis er det bare å sende en mail eller ringe:
Generelt om konkurransen: Mail til heliteamcup@gmail.com
Webbasert resultatinnmelding, resultater på nett, osv: John Olav Solaas – Tlf 924 19 785
John Morten Mortensen – Tlf 481 20 822
Tom Marius Gjertsen Kalvik – Tlf: 977 43 404

Lykke til med miniatyrsesongen 2018/2019!!
Hilsen Kvæfjord skytterlag og Trondenes skytterlag

