
Møte type:  Møte nr.: 
Styremøte i Fagkomite Pistol NSF 4-2013 

    
Møte dato: Møte sted: Møteleder: Referent: 

14.05.2013 kl.22.00 Nettmøte Anne Grethe Rendalsvik Anders Dingstad 
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Anne Grethe Rendalsvik, Pål Kristiansen, Anders Dingstad, 
Magnus Strømdal, Christian Hegstad 

Meldt forfall: 
Axel Sjøberg 

 
Sak nr.: Agenda Ansv. 

2013.034 
 

Forslag til endringer i følgende reglementer/kapitler: 
Fellesreglementet - Startkort 2.3.2.1 
Fellesreglementet – Norgesrekorder 2.7.2.1. 
Fellesreglementet - Innberetning 2.7.3. 
 
Fellesreglementet - Valg av klasser i Mesterskap 2.2.3. (nytt punkt) 
Norgesrekorder blir notert i den mesterskapsklassen man har valgt å skyte 
inneværende år.  Der hvor en veteran/Jr skytter velger å skyte om Kongepokal 
og dermed skyter i høyere klasse noteres en ev rekord i den valgte veteran/Jr 
klassen i de øvelser det skytes likt antall skudd. For luftøvelsen hvor det skytes 
ulikt antall skudd blir ikke rekord notert. Man kan kun sette rekord i en 
mesterskapsklasse samme år.  
 
 
 

 

 Norgesrekorder – i hvilke stevner: 
Forbundsstyrets sak nr.59/10-12 – 59.1: 
Vedtak: Norgesrekorder kan kun settes i norgesmesterskap eller høyere stevner. 
Videre kan det settes norgesrekorder i nasjonale stevner som på forhånd er godkjent 
av den respektive fagkomiteen. 
Fagkomite Pistol ønsker og få belyst hvordan denne endringen skal 
gjennomføres i praksis i henhold til gjeldene rekorder og fra når dette eventuelt 
skal gjelde. Hva slags kriterier skal ligge til grunn for at et stevne utenom NM 
skal være rekordberettiget. 
 

1. Forslag til regler: 
2.7.2.1 Norgesrekorder kan settes i: 
a. Internasjonale mesterskap i regi av IOC, ISSF, IPC, ESC, NSR og 
WA1500(PPC):  
b. Internasjonale stevner som inngår i ISSFs terminliste (Minimum 5 
nasjoner og 2 grener). 
c. Landskamper som er godkjent av forbundsstyret 
d. Norgesmesterskap. 
e. Approberte stevner med øvelser og klasser i henhold til tabell 3, 
(Rekordberettigede øvelser) i fellesreglementet, pekt ut av vedkommende 

 
Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



fagkomite i forkant av arrangementet, etter følgende krav: 
 

Forslag på kriterier fra FKP til rekordberettigete stevner utenom NM. 
 

1. Stevnet må være approbert på terminlista min 2 mnd. i forkant. 
2. Jurymedlemmene må være oppført på søknaden. 
3. Krav om antall dommere fra flere klubber. (min.3 klubber) 
4. Et jurymedlem kan ikke dømme i egen klasse. 
5. Krav om antall deltagere på stevnet (min.20 stk.) 
6. Utstyrskontrollskjema skal være vedlagt rekordskjema v/godkjenning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne G. 

   
 Neste Styremøte: ikke fastsatt.  
 Møtet hevet kl. 23:30  
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