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Bedriftsskyting finale onsdag 7. desember 2016 
 
Velkommen til finale i Bedriftsskytinga. 
Etter fem innledende runder hvor forskjellige tema har vært i fokus, har vi nå kommet 
frem til den store finalen. På finalerunden vil det bli en annen startrekkefølge enn den vanlige, og selvsagt 
vil det også bli et annet skyteprogram.  
 
Poengene som lagene har samlet med seg i løpet av de innledende rundene danner lagets startsum i 
finalerunden. Dermed blir det en slags ”jaktstart”, men hvor de med lavest sum innledende starter først. I 
finalens første del er det mulighet til å oppnå 300 poeng (3 skyttere à 100 poeng) 
NB! I og med at det i finalen er et annerledes skyteprogram, vil det ikke være mulighet til å skyte seg 
oppover på de individuelle listene. 
Tidsplan for finalerunden finner dere i vedlegget. Dersom dere har store utfordringer med å klare å stille til 
riktig tidspunkt, gi oss beskjed så skal vi se hva vi kan gjøre med det. 
 
Finaleprogrammet vil i år bli som følger: 
 
Del 1  
Alle lag skyter denne delen, se tidsplan. 
Dette er en kvalifisering til finalens del 2, hvor de 6 beste lagene går videre. 
 
Skyteprogram: 
Fritt antall prøveskudd, skytetid 3 minutter  
5 skudd, skytetid 60 sek 
5 skudd, skytetid 60 sek  
Alle 10 tellende skutt anvises samlet til slutt 
Kneskyttere skyter som vanlig knestående også i finalen. 
 
Viktig: På denne delen må det være 3 deltakere på hvert lag, ingen kan skyte to ganger. 
 
Del 2 
Her skyter de 6 beste lagene etter del 1, dvs startsum fra innledende + 3x10 skudd 
Det er kun èn skytter som skal skyte del 2, så lagene må peke ut en representant hver. 
Alle seks lag stiller med samme utgangspunkt i denne delen (nullstilt). 
 
Skytingen gjennomføres etter utslagsmetoden, nærmere opplysninger blir kunngjort på standplass. Her er 
det viktig å ha kontroll på nervene, og det vil bli veldig spennende for publikum. 
Kneskyttere skyter for øvrig knestående også her. 
 
Premieutdeling 
Umiddelbart etter at finaleskytingen er ferdig blir det premieutdeling. Det deles ut vandretrofèer for beste 
lag herre/dame og det blir premiering for de beste individuelle skytterne samt for de beste lagene. I tillegg 
blir det mange andre fine premier hvor det ikke er nødvendig å ha skutt best… 
 
Vaffelpressa og kaffekokeren går på høygir, så her blir det god stemning! Ta gjerne med sjefen eller en 
heiagjeng… Vel møtt til en spennende finale og lykke til! 
Finalen kan selvsagt også følges på vår liveweb (følg link fra hjemmesida vår). 


