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Oberst Stangs hurtigskyting
(Oslo-varianten av Stangskytingen)
Formål
Feltmessig hurtigskyting. Denne skytingen har opprinnelig fått sitt navn etter oberst
Georg Stang og skulle illudere et ildoverfall. Bemerk at i DFS skytes denne konkurransen over to
runder på to forskjellige hold/figurer og kalles for Stangskyting.

Utførelse
Oberst Stangs hurtigskyting skytes i to klasser: kl. 1 & 2 og man kan delta i begge klassene.
Det skytes mot elektronisk ringdelt skive på 200 meter (Oslo-varianten). Kun 7’er eller bedre
(«svarten») regnes som treff. Skytetiden er 25 sekunder. Skuddantallet er ubegrenset. Ved
skytingen kan skytteren begynne med 1 patron i kammeret og 5 i magasinet på geværet.
Magasin(er) for etterlading kan inneholde maksimum 5 patroner.
Skytestillingen er fri. Utgangsstillingen er liggende ferdigstilling med kolben i bakken og fullt grep
om kolbehalsen/pistolgrepet, geværet ladd og sikret. Sikringen kan oppheves og geværet tas opp i
anlegg på ordren «Klar». Det er ikke tillatt å benytte magasinet til støtte for våpenet, f.eks. mot
underlaget i liggende og mot kneet eller låret i knestående. Vær obs på at magasinet på HK 416 er
relativt langt. Det ropes «STANS» to siste sekunder av skytetiden.

Gjennomføring
Det skytes kun en innledende skyting (Oslo-varianten).
Det arrangeres egen finale for de 8 beste (eller 50%) skytterne etter innledende skyting.
Ved flere skyttere likt på den siste finaleplassen, deltar alle disse i finalen.
Resultatet fra den første skytingen teller ikke med i finalen. Ved eventuell poenglikhet (likt antall
treff) etter første finale blir det omskyting mellom «vinnerne» inntil endelig vinner er kåret.

Generelt
Skyteleder er dommer og hans avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.
Skudd avfyrt etter STANS teller ikke (elektronisk) eller trekkes med ett treff.
Funksjoneringsfeil behandles som nevnt i NROFs tekniske reglement (§4.9).
Regler for utstyr og avtrekksvekt iht. NROFs riflereglement og ift klassen.
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