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1. Uttak uten uttaksskyting. 
Skyttere som har oppnådd vurderingskravet individuelt 2 eller flere ganger, de siste 12 
måneder i internasjonale mesterskap/stevner, NM, DM, KM eller approberte nasjonale 
stevner før endelig påmeldingsfrist, kan vurderes til internasjonal representasjon.  
I approberte stevner må kravet være oppnådd på minst 2 forskjellige baner.  
Oppnådd vurderingskrav vil bli vektlagt i den rekkefølge slik de står nevnt ovenfor.   
Dersom maksimalt 3 skyttere har klart kravet i henhold til punkt 1 kan fagkomiteen 
foreta uttak uten uttaksskyting. 
 
2. Uttak etter vurdering. 
Fagkomiteen kan ta ut skyttere som ikke har oppnådd vurderingskravet etter nærmere 
vurdering og i samråd med hovedtrener og OLT. I fravær av hovedtrener og/eller 
samarbeid med OLT, så ivaretar fagkomiteen denne oppgaven. 
 
3. Uttaksskyting. 
Innkalling til uttak kan kun skje hvis flere enn 3 skyttere har klart vurderingskravet 2 
eller flere ganger individuelt i de enkelte internasjonale øvelser, i henhold til kriterier i 
punkt 1. 
Uttaket skal varsles primært pr. e-post eller ved oppslag på fagkomiteens hjemmeside 
senest 1 måned før uttak finner sted. Uttak kan legges til internasjonale stevner 
fortrinnsvis i Norge, approberte stevner, Norgesmesterskap, eller gjennomføres som 
egne lukkede uttak. 
Se også første avsnitt punkt 10. 
 
4. Uttak / vurdering av skyttere ved uttak. 
Vurdering gjøres på basis av 1(en) eller flere konkurranser pr. uttak i aktuell øvelse. 
For å skille hvis det blir likt, rangeres det først på antall innertiere, så etter siste 10-
skudd, nest siste, osv. 
Utøver som ikke møter til uttak, blir ikke vurdert. 
 
5. Tidsbegrenset uttak 
Det kan gjennomføres tidsbegrenset uttak i forkant av internasjonale mesterskap, WC, 
EC og landskamper. 
Summen av resultater fra1-3 approberte stevner i en gitt tidsperiode skal telle for uttak. 
Forutsetning er at de tellende resultater for den enkelte skytter fortløpende bli lagt ut 
på web.  

 
6. Gjennomføring av uttaksskyting. 
På vegne av og i samråd med fagkomiteen, vurderer trener(e) tid og sted og innkaller 
til uttak. I fravær av trener ivaretar fagkomiteen trenerens oppgave. 

 
7. Resultater fra lukkede uttak.  
Resultater fra lukkede uttak er ikke stevneresultater. Det settes ikke rekorder i lukkede 
uttak. 
 



 
 

8. Endelig uttak til mesterskap etter uttaksskyting. 
Ut fra resultatene på uttakskonkurransene vurderer trener(e) og fagkomité om det er 
grunnlag for deltakelse i internasjonale mesterskap. Trener(e) og fagkomiteen i 
samråd, tar den endelige avgjørelsen om uttak. I fravær av trener ivaretar fagkomiteen 
trenerens oppgave. 

 
9. Varsel om endelig uttak. 
Fagkomiteen skal gi skriftlig varsel til skytter/klubb/krets om det endelige uttaket. 
Dette kan skje via NSF sitt forbundskontor, men det er fagkomiteens ansvar at varsel 
gis. 

 
10. Økonomi. 
Ut fra den økonomiske situasjonen vurderer Fagkomité pistol om bo- og reiseutgifter 
skal dekkes helt eller delvis for innkalte utøvere. 

 
11. Deltakelse i WC mot å dekke kostnadene selv. 
Utøvere som har klart vurderingskravet minst 2 ganger i approberte stevner i inn og 
utland som er i henhold til ISSFs reglement, i løpet av de siste 12 måneder før 
preliminær påmelding til WC, kan delta mot å dekke kostnadene selv.  

 
Om en skytter som selv dekker kostnadene for deltakelse i WC oppnår finaleplass eller 
tar kvoteplass, dekker fagkomiteen utgifter til reise, opphold og startkontingent.  

 
Disse skyttere reiser individuelt og administrerer seg selv dersom Norge ikke sender 
andre skyttere eller ledere.  
Ellers inngår de i norsk delegasjon fra andre våpengrener, dersom mulig. Normalt 
inngår de i Fagkomité pistol sitt reisefølge. 
Uansett variant, påmelding til WC skjer kun via fagkomiteen innen gjeldende frister 
for påmelding.  

 
12. Nordiske mesterskap og landskamper (Nordisk felt, se punkt 13.) 
Her skal det tas ut maksimalt 3 deltakere i aktuelle klasser. Uttaket foretas av 
fagkomiteen, i samråd med trener(e) etter vurdering av resultater inntil 12 måneder før 
konkurransen. Fagkomiteen kan innkalle til uttak. Jamfør punkt 3 til og med 7. I 
fravær av trener ivaretar fagkomiteen trenerens oppgave. 

  
13. Nordisk felt mellom Sverige, Danmark og Norge. 
De 12 beste senior menn i fin- og grovfelt og de 8 beste senior kvinner og junior i 
finfelt fra NM inviteres til endelig uttak. Endelig uttak av 6 menn og 4 senior kvinner 
og junior foretas i forlengelsen av NM.  
 

  


