
STATUTTER FOR NNM -  BANE OG FELT 
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                  Klasser 

Øvelser 

Åpen Kv JM JK Junior Ungdom V60 SH 1 

Finpistol         

Grovpistol         

Standardpistol         

Hurtig Fin         

Hurtig Grov         

Silhuettpistol         

Fripistol         

Finfelt         

Grovfelt         

Revolverfelt         

Revolverfelt cal.22         

Militærfelt         

Luftpistol         

Luftrifle         

Spesialfelt         

 

  Skal arrangeres 

 Kan arrangeres 

 

Ungdom: Klasse for jenter og gutter til og med det året de fyller 16 år. 

I luft gjelder U12, U14 og U16. 

For øvrige baneøvelser, Finfelt og Revolverfelt cal.22 se Bestemmelser for ungdomsklasser i 

pistolreglementet. 

 

Junior: Klasse for kvinner og menn fom 17 år til og med det året de fyller 20 år. 

Junior kvinner: Klasse for kvinner fra og med det året de fyller 17 år til og med det året de 

fyller 20 år. 

Junior menn: Klasse for menn fra og med det året de fyller 17 år til og med det året de fyller 

20 år. 

Veteran: Klasse for kvinner og menn fra og med det året de fyller 60 år. 

 

Skyttere kan delta kun i ett distrikts mesterskap i hver øvelse pr. år. 

 

I luftpistol og luftrifle skyter kvinner, junior kvinner, veteran, og ungdom 40 skudd.  De 

øvrige skyter 60 skudd. 

 

Lagkonkurranse: Klubbene kan stille med rene klasselag eller lag sammensatt fra flere klasser 

i øvelser hvor det skytes like program. 

 

I lagskyting må alle medlemmer i laget benytte samme skytestilling og våpentype. 

 

Om NNM Fripistol arrangeres kan det arrangeres Fripistol A eller Fripistol B, men ikke begge 

to. 

 

Spesielle utfordringer ved arrangement av NNM Luft/Bane. 

Den krets/klubb(er) som søker/blir tildelt arrangement bør tilstrebe og arrangere 

minimum 2 konkurranser/mesterskap på samme helg innenfor samme lokale område. 



Dersom det vanskelig kan la seg gjøre å arrangere 2 mesterskap, bør det legges opp til 

ekstra stevne/konkurranse i samme øvelse som mesterskapet slik at arrangementet går 

over 2 dager. 

 

PREMIERING 

 

Nord-Norsk Mesterskap medalje er en rund dragehode medalje med diameter 33 mm og med 

blått bånd.  Individuelle Nord-Norske Mestere skal tildeles gylt medalje.  Sølvmedalje utdeles 

når deltagelsen er på minst fire skyttere og bronsemedalje når deltagelsen er på minst sju 

skyttere.  I lagmesterskap skal deltagerne på vinnerlaget hver tildeles gylt plakett.  

Sølvplaketter utdeles når deltagelsen er på minst fire lag og bronseplaketter når deltagelse er 

på minst sju lag. 

 

Medaljer og plaketter skaffes fra Argus Markering A/S og skal være av den type som brukes 

for distriktsmesterskap.  Medaljer graveres med klasse og årstall. Plaketter graveres i tillegg 

med øvelse. 

 

Utgiftene til medaljer og plaketter fordeles med halvparten på arrangørklubb og 1/6 på hver 

skytterkrets.  Det presiseres at Fellesreglementets bestemmelser vedrørende premiering skal 

følges.  Fra startkontingenten trekkes arrangørdel samt klubbens medalje og plakettutgifter 

(kretsens andel ikke medregnet).  Det resterende beløp benyttes til enten gave eller 

pengepremiering i hht premietabellen i Fellesreglementet. 

 

Norges Forsvarsforenings verneidrettsmedalje skal utdeles til beste prestasjon (på tvers av 

klasser) i NNM Grovfelt, og ungdomsmedaljen utdeles til beste ungdom/junior i Finfelt. 

Bestilles fra NSF – nsf@skyting.no  

 

TERMINFESTING 

 

De Nord Norsk Mesterskapene avvikles som fire stevner. 

 

Den 2. helg i februar arrangeres luftpistol, luftrifle, og evt. andre baneøvelser 

 

Den 4. helg i juni arrangeres spesialfelt 

Den 1. helg i august arrangeres fin- og grovpistol, standardpistol og evt. andre baneøvelser 

 

Den 3. helg i august arrangeres finfelt, grovfelt, militærfelt og revolverfelt. 

 

NNM rullerer mellom de tre Nord-Norske kretsene slik: 

 

År Luft Bane Spesialfelt Felt 

2013 Troms Troms Nordland Nordland 

2014 Nordland Nordland Troms Troms 

2015 Troms Troms Nordland Nordland 

2016 Nordland Nordland Troms Troms 

2017 Troms Troms Nordland Nordland  

 

Når Finnmark ser seg i stand til å arrangere NNM endres rulleringsplanen. 

 

Dersom NNM kolliderer med andre større stevner (for eksempel NM) skal NNM flyttes i tid. 

mailto:nsf@skyting.no

