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Hvordan gjennomføre kurset 

 Alle dommere oppfordres til å gjennomgå selvstudiet for 
«ISSFs Tekniske Regler» før selvstudiet for den enkelte 
gren gjennomføres. 

 Oppdateringen kan gjennomføres av enkeltdommere 
alene, det oppfordres likevel til gruppearbeid. 

 Presentasjonene er delt for hver gren. 
 Tekniske regler gjelder for alle grener og må gjennomgås 

av alle nasjonale dommere. 
 Du trenger å ha både det nye og det gamle reglementet for 

hånden. 
 Les den nye regelen og finn ut hva som er endret ved å se i 

forrige utgave av reglementet. 
 



Hvordan gjennomføre kurset 

 Punkter som har fått endret betydning er tatt med i denne 
presentasjonen. 

 Punkter som er fjernet i den nye regelversjonen er 
nødvendigvis ikke tatt med i denne presentasjonen. 

 Eventuelle nasjonale endringer er ikke del 
av denne presentasjonen.  

 Dersom man etter selvstudiet sitter med ubesvarte 
spørsmål om reglene, anbefales det at man tar kontakt 
med en av NSFs dommerinstruktører.  

 Kontaktinfo for dommerinstruktører finnes på  
forbundets hjemmeside www.skyting.no 

 LYKKE TIL ! 
 

http://www.skyting.no/


Generelle nyheter 

 ISSF vedtok endringene i november 2013. 
 Endringene fikk umiddelbar virkning internasjonalt. 
 Av viktige og/eller prinsipielle endringer kan nevnes: 

 «Frivillig» utstyrskontroll. 
 Justerte finaleregler. 
 ISSF Dress Code er del av regelverket. 

 Andre/mindre endringer. 
 Justert eller endret tekst i enkeltpunkter. 
 Prikkpunkter erstattet med bokstavpunkter. 
 Redaksjonelle endringer. 



Lerdueregler 

9.2.2.e Unntak fra regelen, jfr. art. 9.7.2.l og 9.8.2.g. 
9.2.2.g Skytteren må ikke forlate standplass før… 
9.2.4.b …kan alle skytterne prøveskyte… 
9.3.a-b Nye bokstavpunkter. 
9.3.c Skyttere, trenere og ledere kan ikke stille på 

noen av banens utstyr etter at det er stilt av 
dommer/jury. Overtredelser medfører 
advarsel (første gang), poengtrekk (andre 
gang) og diskvalifikasjon (tredje gang). 
Det medfører umiddelbar diskvalifikasjon 
dersom noen med vilje slår av datamaskinen 
som styrer kastemaskinene. 
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9.4.1 Utstyrsbegrensninger. 
Kun utstyr og klær som er i samsvar med 
ISSFs regler kan benyttes. Våpen, tilbehør, 
utstyr osv. som kan gi en skytter 
urettmessige fordeler framfor andre og som 
strider mot ånden i reglene er forbudt. 
Hjelpemidler og metoder som brukes til å 
forenkle telling av duer er forbudt. 
Overtredelse(r) medfører straff.   

9.4.1.1 Skytterne er ansvarlig for å sikre at utstyret 
de bruker er i samsvar med reglene. Juryen  
 skal kontrollere at skytternes utstyr 
samsvarer. Den skal også sørge for at en 
utstyrskontrollservice 

        fort s. 
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 er tilgjengelig for skytterne kan få utstyret 
sitt kontrollert (frivillig utstyrskontroll). 
Juryen vil foreta tilfeldige kontroller. Finner 
de skyttere som har brutt reglene for våpen 
og markeringstape, skal de diskvalifiseres. 

9.4.1.2 Alt utstyr som befinner seg på konkurranse-
området anses som tilgjengelig for bruk av 
skytteren som eier dette, og det kan 
inspiseres av juryen. 

9.4.2.1 Hagler må ikke ha kamuflasjefarger. 
9.4.3.2.c En skytter som bruker ammunisjon som ikke 

samsvarer med reglene skal diskvalifiseres. 
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9.5.2.1.a-c Juryens plikter før konkurransen. Ny ordlyd 
i punktene a til c. 

9.5.2.1.d Juryen skal også etablere en utstyrskontroll.  
9.5.2.2.f Foreta tilfeldige kontroller under 

kvalifiseringsrundene for å forsikre seg om 
at tidsrammen for forberedelsestiden 
overholdes. 

9.5.2.2.g Foreta tilfeldige kontroller under 
konkurransene for å forsikre seg om at 
våpen, ammo, vester og annet er i samsvar 
med reglene. 
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9.5.5.1.c Dommere skal ha grundig kjennskap til 
lerduereglene. 

9.5.6.3 Siste setning. Ny ordlyd. 
9.6.1 Tabell. Dobbelttrap (5 eller 4 runder à 30 

lerduer hver). 
9.6.2.1.b Juryen skal kontrollere at duene kastes riktig 

under offisiell trening. 
9.6.2.1.d For skeet skal det tilrettelegges for to ekstra 

dubléer. 
9.6.2.2.a Ny ordlyd. 
9.7.2.a …rope klart og tydelig på lerduen… 
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9.7.2.f Presisering. (to til venstre, to til høyre og en 
rett fram fra hver av de fem standplassene). 

9.7.2.g Ny ordlyd. 
9.7.2.h Ny ordlyd. 
9.7.3.a …åpnet haglen… 
9.7.3.d Ny. Kontroll av tidsrammen for 

forberedelsestiden. 
9.7.5.3 Ny ordlyd. 
9.7.5.4.b-c Beskriver innstilling av kastemaskiner, for å 

få korrekt høyde, avstand og vinkel. 
9.7.8.1.c Ny ordlyd. 



Lerdueregler 

9.8.2.a …rope klart og tydelig på lerduen… 
9.8.3.a …åpnet haglen… 
9.8.3.d Ny. Kontroll av tidsrammen for 

forberedelsestiden. 
9.8.5 Tabell. Vinklene skal stilles med en toleranse 

på en grad. 
9.8.6.1.a …før første runde starter… 
9.8.6.2 Endret ordlyd. 
9.8.8 Ny ordlyd. 
9.8.8.b Ny ordlyd. 
9.9.2 …og roper klart og tydelig på lerduen… 
9.9.2.f Ny ordlyd. 
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9.9.3 Nye konkurranseprosedyrer. 
9.9.3.1.a Neste skytter skal innta standplass innen 10 

sekunder. 
9.9.3.1.b Noe endret ordlyd. 
9.9.3.1.d Den maksimale totale tid som tillates for å 

rope på og avgi skudd er tretti (30) sekunder. 
9.9.3.1.e Ny. Kontroll av tidsrammen for 

forberedelsestiden. 
9.9.3.6.a Sikting og sikteøvelser kan utføres når 

dommeren har beordret START, men bare på 
standplass 1. 

9.9.3.6.c Før runden starter er det ikke tillatt for 
skytteren å foreta sikteøvelser 

 på noen annen standplass. 
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9.9.3.10.2 Kontroll av markeringstape. Skytterne er 
ansvarlig for å forsikre seg om at 
markeringstapen er montert riktig. Juryen 
etablerer en utstyrskontrollservice hvor 
skytterne kan få kontrollert  utstyret før 
konkurransen, hvis de ønsker. Juryen vil 
gjennomføre tilfeldige kontroller under 
konkurransen. Finner de skyttere som bryter 
reglene, blir de diskvalifisert. 

9.9.3.10.3.b Avtrekksarmen skal, når armen berører 
kroppen, bøyes i helt lukket vinkel, uten at 
skuldrene heves. 

9.9.3.11.a Endret ordlyd. 
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9.9.3.12.3 NB. «Godkjennes» er byttet ut med «tillates». 
9.9.3.12.4 Inntreffer det samme en eller flere ganger i 

den samme runden… 
9.10.1.c Ved endring av skytetidene skal laglederne 

informeres omgående ved at de nye 
skytetidene slås opp på hovedoppslagstavlen 
og på resultattavlen på banen. De skal også 
distribueres til alle deltagende lag. 

9.11.4.2.b Ny ordlyd. 
9.11.7.2 Ny ordlyd. 
9.11.7.3 Som forrige. 
9.12.1.a Blue jeans er forbudt. (Nasjonalt gjelder ikke 

dette forbudet.) 
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9.12.2.b Endret ordlyd. 
9.12.4 Ny ordlyd i siste setning. 
9.13.2 En irregulær dublé forekommer når: 
9.13.4.a …er kastet og truffet i samsvar med reglene 

for øvelsen… 
9.13.6.b Ny ordlyd. 
9.14.5.1 Ny ordlyd. 
9.14.5.2 Ny ordlyd. 
9.15.1.1.c Liten endring i ordlyden. 
9.15.1.2.c Endret ordlyd i siste setning. 
9.15.2.3.a Startrekkefølgen avgjøres av de foreløpige 

kvalifiseringsresultatene (den  
høyest rangerte skytteren avgir  
skudd først). 
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9.15.2.3.c Endret ordlyd. 
9.15.4.2 Omskytinger før finaler… 
9.15.4.4 …skal skytteren, når han er på standplass, 

innta skytestilling, lade haglen og rope på 
lerduen eller dubléen innen tolv (12) 
sekunder i trap- og dobbelttrapøvelsene eller 
tretti (30) sekunder i skeetøvelsen. 

9.15.5.2.a-b Ny og detaljert forklaring på hvordan 
omskyting før finaler i trap foregår. 

9.15.5.3.a Ny og detaljert forklaring på hvordan 
omskyting før finaler i dobbelttrap foregår. 
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9.15.5.4.b …i den rekkefølge som rangeringen i den 
innledende kvalifiseringskonkurransen ga 
(den høyest rangerte skytteren avgir skudd 
først). 

9.16.2 Den engelske teksten sier:  
«The Jury is responsible for examining and 
deciding the degree of penalty to be imposed 
for all reported violations, other than those 
not imposed automatically from within 
these rules.» 
Slik oversetter ser det gir ikke dette mening, 
det tyder på at det er en feil i den engelske 
versjonen. 
Det er derfor oversatt slik: 
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9.16.2 Juryen er ansvarlig for å stille spørsmål ved, 
og avgjøre hvor streng straff som skal ilegges 
for alle registrerte overtredelser, unntatt for 
dem som fastsettes automatisk i disse 
reglene. 

9.16.3 Ny ordlyd. 
9.16.4.2 …markert på det aktuelle resultatkortet… 
9.16.4.4 Tillegg: Skytteren kan straffes. 
9.16.4.6 Dommeren skal gi enhver skytter som begår 

lovbrudd en ADVARSEL (gult kort), som 
markeres på det aktuelle resultatkortet. 

9.16.4.7 …i en runde… 
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9.16.5.1 Trekk av ett (1) poeng skal foretas hver gang 
for: 

9.16.5.1.d Ny. Hvis skytteren ikke møter til semifinalen 
i tide. 

9.16.5.1.e Ny. Røre ved utstyr på banen etter en første 
overtredelse av reglene. 

9.16.5.5 Ny ordlyd. 
9.16.6.2.k Nytt bokstavpunkt. «Brudd på reglene hva 

gjelder haglens og markeringstapens 
plassering.» 

  



Lerdueregler 

9.17 Finaler kan avholdes, enten på en spesiell 
bane utpekt som finalebane og ikke benyttet i 
kvalifiseringskonkurransene, eller på en av 
banene brukt i kvalifiseringskonkurransen. 

9.17.2.1.c Juryene skal gjøre seg ferdig med 
ammunisjons- og utstyrskontroller… 

9.17.2.3 Startposisjoner i semifinaler tildeles  etter en 
tilfeldig trekning. Nye startnummer deles ut. 

9.17.2.5 Finalebaner skal være utstyrt med et 
høyttalersystem til bruk for annonsøren….og 
et elektronisk tidtakersystem som 
kontrollerer tidsrammen for 
forberedelsestiden. 
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9.17.2.6.b Ny. Sidedommere og dommer som betjener 
tidtakersystemet. 

9.17.2.6.f En annonsør, utpekt av ISSF eller 
organisasjonskomiteen… 

9.17.2.7.a Ny konkurranseprosedyre i hver semifinale 
og deløvelse i medaljematchen i trap. 

9.17.2.7.b Ny konkurranseprosedyre i hver semifinale 
og deløvelse i medaljematchen i dobbelttrap. 

9.17.2.7.c Skeet. Ny ordlyd i første setning.  
Det skal benyttes et elektronisk tidtakings-
system for å kontrollere tidsrammen. 
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9.17.2.9.a Rangering ved poenglikhet, omskyting. 
Ny prosedyre for trap. 

9.17.2.9.b Rangering ved poenglikhet, omskyting. 
Dobbelttrap. Skytterne starter på standplass 
1. Prosessen fortsetter på standplass 2. 3, 4 
og 5 inntil ingen lenger står likt. Skyttere som 
etter medaljematchen har samme poengsum 
skal gjøre det samme, men kun benytte 
standplassene 2, 3 og 4. 

9.17.3 Gjennomføring av finaler. I tabellen er det nå 
satt inn bokstavpunkter. 
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9.17.3.f Semifinalen starter. I trap- og dobbelttrap-
øvelsene har skytterne 12 sekunder på seg til 
å rope på duene. I skeetøvelsen har skytteren 
30 sekunder fra han ha inntatt standplass til 
skudd skal avgis. 

9.17.3.g Opphold for å oppdatere resultattavlen. Det 
blir en pause for slik oppdatering etter at 
skytterne har skutt fem duer eller dubléer i 
semifinalen, eller tre duer eller dubléer i 
medaljematchen.  
Etter 5-25 sekunder ber dommeren den 
første skytteren om å forberede seg på neste 
skudd. 
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9.17.3.h «…be dommeren…» er endret til «…pålegge 
dommeren…» 

9.17.3.i «…komme på banen for å bli presentert.» 
9.17.3.k «…dem om å gå til standplassene.» er endret 

til «…dem innta standplassene.» 
9.17.3.m Endret ordlyd i siste setning. 
9.17.3.n Presentasjonen av medaljene er endret noe. 
9.17.4.c «… inkludert omskytinger i alle deløvelser av 

finalen…» 
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9.18.2 Maksimalt tillatt avvik  en grad til venstre 
eller høyre. (Ny figur). 

 
*Maksimalt tillatt avvik en (1) 

grad til venstre eller høyre 
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9.18.3 Traptabeller. Tabell IX er endret.  
Ny gruppe 5. 

5 

13 

14 

15 

35H 

0 

45V 

2,90 m 

1,60 m 

2,20 m 
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