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1. Midt-Norsk Mesterskap (MNM) arrangeres i de øvelser og klasser som det arrangeres 
norgesmesterskap. Jmf.  Tabell 2 (se vedlegg) i NSFs «Bestemmelser om klasser og 
øvelser».  
 
For å stimulere rekruttering av yngre skyttere arrangeres MNM også i følgende klasser 
og øvelser: 

• Luftpistol: U12, U14, U16 
• Hurtig fin/Finpistol/Standardpistol: U14, U16 

   
2. Arrangører av MNM utpekes av kretsstyrene og skal være angitt i terminlista.  
  
3. Medaljer og diplomer. 
 

Generelt. 
Gullsmed Pettersen, Levanger, holder lager av medaljene. Han fakturerer innkjøp av 
medaljer til NTSK, som så viderefakturerer STSK og M&RSK hver med 1/3 av 
beløpet.  

Kretsene tar hver for seg årlig ut det nødvendige antall medaljer for sine 
arrangementer. 
 
Medaljeutdeling: 
 

Valør Individuelt Ungdom 

Gull ved minst 1 deltaker 1 deltaker 
Sølv ved minst 4 deltakere 2 deltakere 
Bronse ved minst 7 deltakere 3 deltakere 

 
Medaljer og diplomer anskaffes av arrangerende krets og sendes lagene senest ved 
utgangen av året. 
 
Klubbene oppfordres til å ha utdeling av medaljer og diplomer samme dag som stevnet 
avholdes. Dersom dette ikke finnes praktisk gjennomførbart, bør det arrangeres en 
enkel «blomsterseremoni». Det er ikke nødvendig med gravering av medaljene, det er 
tilstrekkelig at det klistres lapper på medaljenes bakside med informasjon om 
år/gren/klasse. 
 
I lagskytingen deles det kun ut diplomer. Det deles ut 1 stk. til laget og 1 stk. til hver 
av deltakerne. Diplomer deles ut etter samme kriterier som for individuelle medaljer. 

        
4. Premiering. 

Premiering gjøres på vanlig måte i h.h.t. NSFs reglement i nasjonale klasser.  
    
5. Resultatlister.  

Resultatlisten settes opp og sendes ut på vanlig måte.   
I tillegg til resultatlistene i de nasjonale klassene, må det være fullstendige lister også 
for mesterskapsklassene. Det må også angis hvilke skyttere som har deltatt i 
lagskytingene..  



6. Finaler.  
 
Finaler i MNM i arrangeres i de samme øvelser og klasser som i norgesmesterskapene 
Jmf. NSF «Bestemmelser om klasser og øvelser» tabell 2. 
 
Pr. 1.01.2014 er dette:       

 Åpen Menn Kvinner Jr. menn Jr. kvinner 

Luftpistol 60 sk  X  X  
Luftpistol 40 sk   X  X 
Finpistol   X  X 
Fripistol X   X  
Silhuettpistol X   X  

         
I øvelser med finale skal medaljer kun deles ut til skyttere som har skutt finale.  
Er skytter alene i klassen er det valgfritt å skyte finale. 
 
I øvelser uten finale skal det ved poenglikhet rangeres etter NSFs reglement. 
  

7. Feltpistol 
 
Mesterskapsøvelsen(ene) skal skytes først, slik at eventuell omskyting i mesterskap 
kan avvikles mens annen skyting pågår.  Omskyting skal gjøres på samme måte som 
i NM.  
Siste påmeldingstidspunkt for deltakelse i mesterskapsøvelsene skal stå i 
merknadsfeltet i  
terminlista. 
 

8. Baneøvelser. 
 

Mesterskapsøvelsen(ene) skal skytes først.  
 
I øvelser uten finale skal det ved poenglikhet rangeres etter NSFs reglement. 

   
Er det poenglikhet etter rangering, skal det deles ut flere like medaljer og eventuelle 
påfølgende medaljeverdi sløyfes i tilsvarende antall. F.eks 2 gull og 1 bronse, 1 gull og 
2 sølv eller 1 gull, 1 sølv og 2 bronse.  

 
 9. Lagskyting. 
 

Laget består av 3 skyttere m/ inntil 2 nummererte reserver. Påmelding av lag skal skje 
før første skytter på laget starter skytingen. Reserver på et lag kan ikke nyttes på andre 
lag i samme våpengruppe / kaliber. Reserver kan kun benyttes, i nummerrekkefølge 
ved at skytter(e) på laget ikke møter. Laget kan være sammensatt av skyttere fra en 
eller flere klasser hvor det skytes likt program. Minst en skytter må skyte i samme 
klasse som det stilles lag i. Laget kan være sammensatt av skyttere fra en eller flere 
klasser hvor det skytes likt program. 
Det arrangeres lagskyting i de øvelser og klasser som i Norgesmesterskap pluss U14. 

 
9. Midt-Norsk Mesterskap (MNM) skal avholdes på helgedager. 



 
11.           Arrangementene fordeles slik: 

 
Krets 2015 2016 2017 2018  

NTSK 2, 4, 6 5, 7 Som 2015 Som 2016 Osv 
STSK 5,7, M 2, 4, 6, S Som 2015 Som 2016 Osv 
M&RSK S M Som 2015 Som 2016 Osv 
      
NTSK 1FG 1MR 3 Som 2015 Osv 
STSK 1MR 3 1FG Som 2015 Osv 
M&RSK 3 1FG 1MR Som 2015 Osv 

        
 

12. Klubber som ikke avholder mesterskapene etter gjeldene statutter skal ikke tildeles   
 mesterskapsarrangement. 
 

13. Disse statuttene gjøres gjeldene fra 1.01.2017 
 
 
 
 
 
____________________  _____________________ _________________ 

 Møre og Romsdal SK   Nord-Trøndelag SK  Sør-Trøndelag SK 
 
 
Veiledning: 

  
 Stevneinnbydelser. 

Arrangørklubb kan sende stevneinnbydelse med de nødvendige opplysningene om 
stevnet til egen krets min. 5 uker før stevnet. Kretsen sender innbydelsen til de andre 
kretsene som plikter straks å sende innbydelsen videre til sine lag. Dette kan gjøres via 
epost.   
Klubbene bør spesielt oppfordres til å delta i lagmesterskapene.  

   Kretsene oppfordres til å legge mesterskapene på store stevner som trekker mange                
                         skyttere. 
 

  Jmf. også SportsAdmin for stevneinformasjon, påmelding og føring av resultater. 
 

  Mediakontakt.  
Arrangør bør kontakte avisene for forhåndsomtale 3 - 4 dager før stevnet.    
Resultatlistene leveres eller sendes pr. e-post, faks eller brev til avisene snarest mulig 
etter stevnet. Resultatene bør kommenteres og eventuelle bilder av deltagere 
(medaljevinnere eller skyttere med spesielt gode resultater) blir veldig godt mottatt av 
avisene.  
 
Vedlegg: Offisielle NM-øvelser (pr. 26.01.2016). Siste versjon vil alltid være 
gjeldende.  
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