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Invitasjon til «Jeger Cup Lakselvdal»  

 

Lakselvdal skytterlag v/Jegerutvalget inviterer til «Jeger Cup Lakselvdal» med 1. 
stevne onsdag 28.juli fra kl.17.30. 
 
"Jeger Cup Lakselvdal" arrangeres som et åpent Jegerfeltstevne, der alle over 16 
år kan delta med jaktrifle i klasse Menn eller Kvinne. 
Stevnet følger ellers DFS sitt reglement for "Kikkertklassen", jf. Skytterboka. 
Det gjennomføres 5 stevner pr. år, der 3 stevner er tellende for sammenlagtlista i 
Jegercupen.  
 
Program: 
Jegerutvalget i Lakselvdal skytterlag står som arrangør av Jegercupen. 
Det skytes på elektroniske skiver med dyrefigurer. 
På hvert stevne skytes det "innskytingshold" + 5 hold av 5 skudd.  
Max oppnåelig er 25 treff. På alle skiver er det også poenginndeling. 
Skytterne rangeres først etter antall treff, og deretter poeng.  
 
Eksempel:  
25 treff og 95 poeng(25/95) er rangert foran 24 treff og 145 poeng (24/145). 
 
 
Vandretrofe` og premiering: 
  
Storviltjeger Arnold Hauan har satt opp 2 stk Vikinghorn som vandretrofe, og et 
Tinn-krus til "Jeger Cup Lakselvdal". 
Det er et vandretrofe i klassen for Menn, og et for Kvinner. 
I tillegg er det et eget Vandretrofe for Lagskyting. 
 
Beste resultat (3 av 5) sammenlagt er vinner av Jegercupen 2021 i klassen for 
Menn og Kvinner. Disse får en gravert aksje i Vandretrofeet. 
 
Jegercupen skal arrangeres over 6 år, og den med flest aksjer i vandretrofeet 
vinner dette til odel og eie. Ved likhet i antall aksjer, er det den med beste 
graverte vinnerresultat som vinner trofeet. 
 
Aksje i Vandretrofe til vinnere i klasse Menn og Kvinne.  
De 5 beste i hver klasse sammenlagt premieres med Gavepremie. 
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Tidspunkt: 
Alle stevner starter skytingen fra kl.18.00. 
Stevnedatoer er onsdager 28.juli – 18.aug. – 25.aug. – 8.sept og 15.sept. 
 
Lagskyting – jaktlag: 
Alle Jaktlag kan melde på Lagskyting, som består av 3 skyttere. (Menn/Kvinner). 
Laget må forhånds påmeldes før første skytter skyter i cupen. 
Hvert Jaktlag kan stille med flere 3'er lag. 
Beste Jaktlag er laget med beste sammenlagtresultat for 3 forhåndspåmeldte 
skyttere. 
Ved likhet antall aksjer, gjelder samme regler som for individuelt. 
 
Påmelding og påmeldingsavgift: 
Skytteren melder seg på ved oppmøte på Lakselvdal Skytebane fra kl.17.30. 
50 kr pr. stevne 
50 kr. pr. Lag (engangssum) 
 
Resultatservice/INFO: 
Jegerutvalget oppnevner årlig en resultatansvarlig for ajourføring av resultatlister 
for hvert stevne og sammenlagtlister. 
Resultater og viktig info legges ut på Lakselvdals hjemmeside www.lakselvdal.no 
og deles på Facebook: «Lakselvdal skytterlags venner». 
 
Kontaktinformasjon: 
Peter Lakselvnes 952 20143 
Jim Roger Sørensen 905 24908 
Ingolf Mortensen 41652699        eller epost til lakselvdal@skytterlag.no 
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