
Endringsbeskrivelse for nasjonalt 
regelverk for rifle 
Arbeidsutvalg, og metodikk 
Det er nedsatt et arbeidsutvalg bestående av: Asta S. Kvalbein (BIKARD) som leder utvalget, Arne 
Hjelmeseter, Birgit J. Solbakken og Ola Stene. 
Vi har tatt utgangspunkt i å ta bort fagkomite og erstatte den med BIK, og endre alle 
paragrafhenvisninger mot ISSF og fellesreglement for å slippe å korrigere nasjonalt regelverk. 
 

Paragraf Gjeldende regelverk Forslag til nytt regelverk 

Del 1 Nasjonale 
tilpasninger 

  

SEEDING (G) 6.6 

 
Hvis det til et NM er påmeldt flere 
deltakere i en klasse enn banen har 
kapasitet for, og arrangøren i samråd 
med fagkomiteen ikke kan begrense 
deltakerantallet så det svarer til 
banenes kapasitet, skal deltakerne 
seedes så alle som har mulighet til 
høy plassering kommer i samme 
pulje (skytelag).  Seeding skal utføres 
for senior og junior, og bør utføres 
for ungdom og veteran. Seedede lag 
starter sist. 
Fagkomiteen skal senest 3 uker før 
mesterskapet ta ut de som skal skyte 
i den seedede puljen. 

Hvis det til et NM er påmeldt 
flere deltakere i en klasse enn 
banen har kapasitet for, og 
arrangøren i samråd med BIK 
ikke kan begrense 
deltakerantallet så det svarer til 
banenes kapasitet, skal 
deltakerne seedes så alle som 
har mulighet til høy plassering 
kommer i samme pulje 
(skytelag).  Seeding skal utføres 
for senior og junior, og bør 
utføres for ungdom og veteran. 
Seedede lag starter sist. 
BIK skal senest 3 uker før 
mesterskapet ta ut de som skal 
skyte i den seedede puljen. 

KONKURRANSEJURY (G) 6.8. 

 
Juryen er ansvarlig for å gi råd, 
assistere og føre tilsyn med de 
konkurransefunksjonærene som er 
utnevnt. (Jfr. også reglenes 6.7.0 og 
Fellesreglementet pkt 2.6.7). 

 

Juryen er ansvarlig for å gi råd, 
assistere og føre tilsyn med de 
konkurransefunksjonærene 
som er utnevnt. (Felles-
reglementet). 

 
6.8.4 Hvis det ikke er oppnevnt jury, skal 

det være en autorisert dommer som 
ivaretar juryens plikter, jfr. ISSF 
General Regulations 3.4.5. 
 

Hvis det ikke er oppnevnt jury, 
skal det være en autorisert 
dommer som ivaretar juryens 
plikter, jfr. ISSF General 
Regulations 

Del 2 nasjonale tillegg   

NORGESREKORDER OG 
TANGERINGER 
 

Norgesrekorder kan settes i 
Norgesmesterskap, nasjonale 
stevner utpekt av Fagkomiteen, 
internasjonale mesterskap og WC-
stevner, samt i åpne stevner på den 
internasjonale terminlisten. (Jfr. pkt. 
2.7.2 i Fellesreglementet.) 
Rekordene innberettes av 
stevnearrangør, eller for rekorder 
satt i utlandet av skytter eller 
trener/lagleder. Ved 

Norgesrekorder kan settes i 
Norgesmesterskap, nasjonale 
stevner utpekt av BIK, 
internasjonale mesterskap og 
WC-stevner, samt i åpne 
stevner på den internasjonale 
terminlisten. 
(Fellesreglementet.) Rekordene 
innberettes av stevnearrangør, 
eller for rekorder satt i utlandet 
av skytter eller trener/lagleder. 



rekordinnberetning til fagkomiteen 
fra rekordberettigede stevner skal 
det brukes fastsatt skjema. 
Rekordskjema er å finne på riflesiden 
på www.skyting.no  
 

Ved rekordinnberetning til BIK 
fra rekordberettigede stevner 
skal det brukes fastsatt skjema. 
Rekordskjema er å finne på 
riflesiden på www.skyting.no  
 
 

SKYTEAVSTAND Skyteavstanden skal være så 
nøyaktig som mulig, med følgende 
tillatte avvik: 
 15m +/- 0,05m 
 Disse avstandsavvik gjelder 

også ved godkjenning av 
norske rekorder. (Jfr. art. 
6.3.8.1) 

 

Skyteavstanden skal være så 
nøyaktig som mulig, med 
følgende tillatte avvik: 
 15m +/- 0,05m 
 Disse avstandsavvik 

gjelder også ved 
godkjenning av norske 
rekorder.  

 

10 METER LAG MIX  
 

For denne øvelsen kommer det 
oppdaterte ISSF-regler i løpet 
av sesongen, og de nasjonale 
bestemmelsene strykes derfor. 

UNGDOMSSKYTING 
 

  

3.0 RESULTATER Resultatene i alle ungdomsklasser 
føres med heltall, også i de øvelsene 
der det brukes desimaler i øvrige 
klasser. Ved poenglikhet brukes 
samme regler for rangering som i 
øvrige klasser (generelle tekniske 
regler, pkt. 6.15). Dette gjelder også 
lagkonkurranser 

Resultatene i alle 
ungdomsklasser føres med 
heltall, også i de øvelsene der 
det brukes desimaler i øvrige 
klasser. Ved poenglikhet brukes 
samme regler for rangering som 
i øvrige klasser (generelle 
tekniske regler) Dette gjelder 
også lagkonkurranser. 

Del 3 Retningslinjer for 
kontroll på NM og 
uttaksskytinger: 

I. For veteranklassene, 
ungdomsklassen og ikke- seedede 
skyttere i senior og junior kan det 
kun være en enkel 
utstyrsvurdering. Kleskontrollen 
gjøres i utstyrskontrollen eller på 
standplass før skyting. Når avvik 
registreres, skal det føres inn på 
en kontrolliste som vil være en 
del av erfaringsrapporten som 
skal leveres til fagkomiteen 3 
uker etter at stevnet er avholdt. 
Følgende punkter foreslås å bli 
vurdert av juryen: 

 

For veteranklassene, 
ungdomsklassen og ikke- 
seedede skyttere i senior og 
junior kan det kun være en 
enkel utstyrsvurdering. 
Kleskontrollen gjøres i 
utstyrskontrollen eller på 
standplass før skyting. Når avvik 
registreres, skal det føres inn på 
en kontrolliste som vil være en 
del av erfaringsrapporten som 
skal leveres til BIK 3 uker etter 
at stevnet er avholdt. Følgende 
punkter foreslås å bli vurdert av 
juryen: 
 

 Fagkomiteen, i samarbeid med 
juryen, skal utover dette gi 
ytterligere presiseringer til 
arrangøren i god tid før hvert 
mesterskap, slik at punkter som blir 
kontrollert skal være kjent for alle 
deltagere. Skyttere som ønsker å få 
kontrollert utstyret sitt opp mot ISSF-
regler internasjonalt, skal få dette 

BIK, i samarbeid med juryen, 
skal utover dette gi ytterligere 
presiseringer til arrangøren i 
god tid før hvert mesterskap, 
slik at punkter som blir 
kontrollert skal være kjent for 
alle deltagere. Skyttere som 
ønsker å få kontrollert utstyret 
sitt opp mot ISSF-regler 

http://www.skyting.no/
http://www.skyting.no/


gjort som en informasjon så lenge 
utstyrskontrollen har kapasitet.  
 
 

internasjonalt, skal få dette 
gjort som en informasjon så 
lenge utstyrskontrollen har 
kapasitet.  
 

Uttaksskytinger 
 

Skytinger i forbindelse med uttak til 
internasjonal representasjon for 
senior- og juniorskyttere: 
Utstyrskontroll bestemmes av 
landslagsledelsen i samråd med 
fagkomite i hvert enkelt tilfelle. Her 
må vi huske at marginer for å komme 
med på landslaget til mesterskapet 
kan være små. Derfor pålegges det 
skytteren etter beste evne å stille 
med utstyr som er iht. ISSFs 
reglement. Søk gjerne råd hos erfarne 
trenere og andre som kan hjelp 
 

Skytinger i forbindelse med 
uttak til internasjonal 
representasjon for senior- og 
juniorskyttere: 
Utstyrskontroll bestemmes av 
landslagsledelsen i samråd med 
BIK i hvert enkelt tilfelle. Her må 
vi huske at marginer for å 
komme med på landslaget til 
mesterskapet kan være små. 
Derfor pålegges det skytteren 
etter beste evne å stille med 
utstyr som er iht. ISSFs 
reglement. Søk gjerne råd hos 
erfarne trenere og andre som 
kan hjelp 
 

 


