
 
Høland/Bjørkelangen skytterlag og Team Sørli har gleden av å invitere alle skyttere og 
skytterlag til Hjemmebanecupen 2020 
 
15m sesongen står for tur og det ser ut til å bli en litt spesiell sesong i år.  
Strenge, men nødvendige smittevernsregler og restriksjoner gjør at det blir vanskeligere både å 
arrangere og delta på stevner denne vinteren. 
 
Høland/Bjørkelangen skytterlag sammen med Team Sørli har et ønske om å bidra til at 
aktiviteten ikke blir for lav og derfor har vi kommet opp med hjemmebanecupen som 
forhåpentligvis gjør det lettere å delta på stevner og holde seg aktiv gjennom årets 
innendørssesong. 
 
Dette er ment som ett lavterskeltilbud, derfor er påmeldingprisen lav og premiene deretter. 
Hovedmålet er at du som skytter ikke legger børsa i våpenskapet frem til neste felt eller 
banesesong, men heller er aktiv i ditt skytterlag for å bidra til egen og andres utvikling og trivsel.  
 
Hjemmebanecupen arrangeres som hjemmebaneskyting og dere bestemmer selv hvilken dag 
dere ønsker å gjennomføre skytingen (man kan selvfølgelig bare skyte en gang pr runde).  

● Det skytes 8 runder med de 4 beste resultater som tellende i cupen. 
● Hver runde går fra mandag til og med lørdag kl. 21:00 og da resultater må være inne. 
● Resultater føres i eget web basert google regneark. 

 
Runde 1 Uke 43 19 - 24 Oktober 

Runde 2 Uke 44 26 - 31 Oktober 

Runde 3 Uke 45 2 - 7 November 

Runde 4 Uke 46 9 - 14 November 

Runde 5 Uke 47 16 - 21 November 

Runde 6 Uke 48 23 - 28 November 

Runde 7 Uke 49 30 November - 5 Desember 

Runde 8 Uke 50 7 - 12 Desember 

 
Innskudd 
Påmeldingsavgiften for å skyte alle 8 rundene er kr 80 uansett klasse. 



 
 
 
Premiering 
Det blir samme premiering i alle klasser: 

Vinner klassen 2 plass 3 plass 

Gavekort 500kr fra Norma Pengepremie 300 kr Pengepremie 150 kr 

 

Skytterlaget som stiller med flest deltagere   5000 stk Norma 2 

 
I tillegg blir det flere uttrekks gavekort blant alle deltagere fra: 
KAMV 
Norma 
Skytterbriller.no  
 
Program 
35 skudds utendørs program for alle klasser unntatt klasse 1, NU, NV, åpen klasse og KIK som 
skyter 25 skudd 
 
Påmelding 
Påmelding gjøres lagvis til hjemmebanecupen@teamsorli.com  
Skytterlagets kontaktperson vil da få tilsendt google regneark for føring av resultater og 
beskrivelse om hvordan dette gjøres. 
Skytterlagene blir fakturert på for påmeldingen når alle runder er ferdigskutt. Merk at summen 
på fakturaen baserer seg på hvor mange deltagere det er i google regnearket, så dersom det er 
gjesteskyttere fra andre lag må skytterlaget som meldte på selv kreve inn påmeldingsavgift fra 
disse. 
 
Sosiale medier 
Det er opprettet en egen facebookside hvor alle resultater blir publisert. 
Følg oss her: www.facebook.com/hjemmebanecupen  
Vi oppfordrer alle til å sende oss bilder evt med noe tekst etter deres skyting.  
 
 
Regelverk 

- Hjemmebanecupen er bygget på tillit og det forventes at man er ærlig med oppnådde 
resultater. Det er kun lov til å skyte 1 resultat pr runde. 

- Runden er klassesettende og dermed må alle skytterlag som deltar opprette et stevne 
og laste dette opp på DFS.no på hver runde. 

- Ved poenglikhet innen de 3 øverste plassene etter alle 8 runder, rangeres skytterne på 
5 beste resultat, deretter 6 osv. Dersom det ikke er mulig å skille skytterne på denne 
måten rangeres det på beste enkeltresultat skutt i cupen, deretter nest beste osv.  

- Skytterlagene vil få tilsendt link til eget google regneark hvor de fører resultatene for de 
ulike skytterne. Disse resultatene føres så av arrangør i et samlet ark som legges ut på 
våre informasjonskanaler. 

 
Spørsmål til cupens gjennomføring rettes til hjemmebanecupen@teamsorli.com eller på 
facebooksiden  
 
Mvh 
Høland/Bjørkelangen skytterlag  
og Team Sørli 
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