Statutter for
Norgesmesterskap i Westernskyting
Navn:
Tittel på mesterskapet skal være “Scandinavian Western Shooters National”
Deltakelse:
Mesterskapet er åpent for personer med norsk personnummer og/eller norsk statsborgerskap..
Personer uten overnevnte kan delta som gjesteskyttere utenom mesterskapet. Arrangør står
fritt til å tildele disse en eventuell deltagerdiplom eller lignende.
Arrangør
Det er forbundstyrets ansvar at SWS National blir avholdt hvert år, men selve utførelsen
delegeres etter søknad til en eller flere av forbundets medlemsklubber.
Medlemsklubber som ønsker å arrangere SWS National må sende søknad om dette innen 1.
februar samme år. Dersom flere klubber ønsker å arrangere SWS National vil forbundstyret
avgjøre hvilken klubb som blir arrangør. Dersom ingen klubber har søkt om å få avholde
SWS National innen tidsfristen vil ”først til mølla”-prinsippet gjelde.
Forbundsstøtte:
Arrangør av SWS National kan søke forbundet om støtte til mesterskapet.
Forbundstyret bestemmer støttens størrelse og denne utbetales som ett beløp.
Arrangør står fritt til hva støtten skal brukes til – premier, materiell, bevertning etc..
Arrangør plikter å forevise forbundstyret regnskap for hva støtten er brukt til.
Trekkepremie:
Trekkepremie sponses av forbundet og loddes ut blant deltakerne av mesterskapet.
Forbundstyret bestemmer hva premien består av samt verdien på premien, normalt NOK
5000-8000, begrenset oppad til NOK10000 dersom det finnes midler til dette.
Premien kan ikke tas ut i kontanter, men kan byttes i tilsvarende vare som har tilknytning til sporten
hos leverandøren. Trekkepremien skal benyttes innen utgangen av påfølgende sesong. Forbundstyret
kan dispensere fra dette.
Gjennomføring av mesterskapet:
Mesterskapet arrangeres i henhold til siste utganve av SWS Skytterhåndbok
Det kreves minimum 3 deltagere for å åpne kategorier i Main Match, med unntak av Junior.
Mesterskapet skal gå over minimum 2 dager.
Det skal være minimum 8 stager Main Match.
Det skal være minimum 4 sidematcher, arrangøren bestemmer selv hvilke.
Sidematchene kan deles opp i herre- og dameklasse hvis ønskelig.
Resultater og premiering:
Resultater skal oversendes forbundsstyret så raskt dette er mulig slik at disse kan arkiveres.
Det skal premieres som følgende:
1. til 3. plass i Main Match
1. til 3. plass i Side Match
Arrangørene står fritt til å bestemme premie. ”SWS National” og årstall samt kategori
og plassering skal stå på premien.

