NORGES SKYTTERFORBUND
FAGKOMITÉ RIFLE

Oppsummering etter Rifle konferansen 2011
Sted: Thon Hotel Oslo Airport
Dato: 25.september 2011
Tilstede: Frank Bilstad, Manne Bjerke, Hans Rognerud, Paul Notto Mikkelsen, Jon Tore Gran, Kjell Roar Livold,
Rune Nielsen, Runar Berget, Bergsvein Bårdstu, Håvard Ellefsen, Bjørn Myrseth, Beth Nordahl , Herman
Rummelhoff, Tove Jacobsen, (Trond Kjøll og Anne Grethe Jeppesen delvis)
Innledning: FKRv/ leder ønsket alle velkomne til fagkonferansen
Følgende forslag fra kretsene ble diskutert:
Forslag ØSK –inndeling av klasser NM nå og i fremtiden.
Forslag Kisen MSL -Norsk Bundesliga på luftrifle, Overgang ungdom til junior
Forslag Oslo Skytterkrets om nye klasser, Norsk-Internasjonal-Rekord, kvinnesatsing, Norges Cup, kortere sesonger.
Stevnekontingent spesielt for yngre skyttere bør holdes lavest mulig når det ikke premieres.
Reglementsendringene (se nedenfor) blir kursendringen som gjøres i denne omgang. De øvrige innspillene tas med
videre i utvikling av rifleskyting i NSF.
Endringsforslag reglementer (se detaljene i endringene i reglementene vedlagt)
Fellesreglementet: Valg av klasser for senior. Rettelser i tekst ifm klasser for funksjonshemmede. Lagkonkurranser
NM. Innberetning av Norgesrekorder.
Nasjonale tillegget for: 15m, bruk av rem/magasin i NM. Endringer program for ungdom. Standardøvelse innlagt.
Klasser og øvelser approberte stevner: Program for ungdom og seniorskytter (ikke elite) Valgfrihet av program.
Standardøvelse innlagt.
Offisielle NM-øvelser: Program for ungdom. Lagskyting veteraner, klassevis ikke felles! 300m blir et unntak (ikke
bare for veteraner)!
Rekordberettige øvelser: Justeres ihht beslutninger over. Gamle rekorder for ungdom, hentes opp
Terminliste, Norges Cup. Status på terminlister for 2012 ble redegjort for. Norgescup luft fortsettes i denne sesongen
om en finner arrangører til å avholde disse.
Landslagstrener senior Trond Kjøll informerte og svarte på spørsmål.
Landslagstrener junior Anne Grethe Jeppesen informerte og svarte på spørsmål.
Integreringskonsulenten Bjørn Myrseth informerte.
NM-arrangører 2012 - 2014
Søknader pr i dag: NM-300m Elverum 2012, Landsstevnet for rekrutter 2013(Ungdomslekene Lillehammer)
Flere må melde sin interesse for disse arrangementene.
Oppsummering.
Hoveddelen av diskusjonene var rundt regelverksendringene fremlagt av fagkomiteen i forkant av møte. Forslagene
ble støttet av forsamlingen og endringene vil bli tatt videre inn NSF for fremleggelse i styret.
Annet:
Det ble opplyst fra FKR at klubber/kretser kan fritt arrangere skytinger utenom NSF sine programmer og reglementer
om en ønsker å skape mest mulig aktivitet og rekruttere nye skyttere inn i miljøet. F.eks egen klasse for nybegynnere
eller bedriftsskyttere med ett mindre og enklere program uten kontroll av utstyr så lenge sikkerheten blir ivaretatt.
Fagkomiteen vil takke alle de som møtte frem for engasjementet. Det er mange ildsjeler rundt om som legger ned en
viktig jobb for rifleskytingen.
30.11.2011 FKR v/ Herman, Rune og Tove

Vedlegg: Reglementsendringer
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Til orientering så er noen punkter i endringsteksten under(i blått) blitt justert
noe ift. det som står i reglementene som er lagt ut på nett!
Godkjente endringsforslag som ble behandlet på forbundsstyremøte i oktober.
Fellesreglementet 2012(kun endringer):
2.2.2.4.2 For alle øvelser i RIFLE kan det være seks klassegrupper; senior, kvinner, junior, ungdom, veteran og
funksjonshemmede.
Det kan maksimalt være:
4 seniorklasser (A, B, C. D)
2 kvinneklasser (K1, K2)
2 juniorklasser (Jm, Jk)
4 ungdomsklasser (U16, U14, U13, U12)
4 veteranklasser (V45, V55, V65, V70)
3 klasser for funksjonshemmede (SH1, SH2, SH3)
Forbundsstyret kan etter forslag fra fagkomité bestemme om det skal være færre klasser.
• Alternativt kan det velges å bruke 1 klasse elite menn(A), 1 klasse elite kvinner(K1) og 1 felles klasse
for senior menn og kvinner(B/K2) fra og med det året man fyller 21 år til og med det året man fyller
44 år. Får å skyte internasjonale program må en velge å bli klasseført i klasse for elite menn/kvinner.
Felles klasse for senior menn og kvinner er aldersbestemt. Program, se gjeldene oversikt over klasser
og øvelser. Endring gjelder fra 1.1.2012.
Forbundsstyrevedtak: Se eget hefte med bestemmelser om klasser og øvelser.
2.2.2.4.5 f) Veteraner kan klasseføre seg i seniorøvelser som er OL-øvelse, og gjelder for ett år av gangen
2.6.
Norgesmesterskap
Lagkonkurranse
2.6.3.1.

Lag i NM skal bestå av tre deltagere med medlemskap i samme klubb/lag.

2.6.3.2.

Klubbene/lagene kan stille med rene klasselag eller lag sammensatt fra flere klasser i øvelser hvor det
skytes like program. I mesterskapet for kvinner kan kvinner, kvinnelige veteraner og kvinnelige
juniorer delta. I mesterskapet for menn kan menn, mannlige veteraner og mannlige juniorer delta. I
mesterskapet for juniorer kan kvinnelige og mannlige juniorer delta. Alternativt kan ”åpen klasse”
benyttes.

2.7
2.7.3
2.7.3.2

NORGESREKORDER
Innberetning
Rekorder skutt på lokale approberte stevner i utlandet, her må skytter eller trener/lagleder sende utfylt
rekordskjema til vedkommende fagkomite som eventuelt godkjenner rekorden.

Nasjonale rifleregler 2012
15 METER:
7.6
STANDARDØVELSE (R)
Jfr. tabell for rifleøvelsene.
Riflen skal være ihht reglement for standardrifle med tanke på vekt og mål(Sauer kan benyttes, vekt
fra 5,7 til 5,8 kg).
Valgfritt avtrekk
Øvelsen kan skytes med rem i stående.
6.17

NORGESREKORDER OG TANGERINGER (G)
Ved rekordinnberetning til fagkomiteen skal det brukes fastsatt skjema. Rekordskjema er å finne på
riflesiden på www.skyting.no
Rekorder skutt på lokale approberte stevner i utlandet, her må skytter eller trener/lagleder sende utfylt
rekordskjema til fagkomite rifle som eventuelt godkjenner rekorden

7.4.2.4

UTSTYR OG AMMUNISJON (R)
Våpen med magasin
Sauer og andre våpen med magasin er tillatt brukt i nasjonale stevner og mesterskap. Det er tillatt å
skyte med splittet rem i liggende og knestående. Rem er ikke tillatt brukt i stående – unntatt for 15m
standard program. Ved skyting med cal. 22 er det tillatt å bruke magasin. På grovkaliber skal det lades
enkeltvis.

Når det gjelder endringer i program og klasser vises det til Tabell for rifleøvelser – nasjonale regler og Klasser
og øvelser approberte stevner(egen oversikt)
For ungdom så er endringer beskrevet i pkt. 2.1.1 og 2.1.2.
4.0
4.1.1

KONKURRANSER FOR UNGDOM
UTVIDET PROGRAM FOR UNGDOM
Ved alle stevner kan ungdom skyte utvidet program som er likt for junior ihht kjønn. Resultat i
ungdomsprogrammet teller i konkurransen og utvidet program føres i parentes bak tellende resultat for
ungdom.

