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Ta gjerne kontakt med oss i Norges 
Skytterforbund (NSF) om du har noen 
spørsmål om viltmålskyting, så hjelper 
vi deg.

Gå inn på Norges Skytterforbunds 
hjemmesider, www.skyting.no, for å finne 
kontaktinformasjon til din nærmeste klubb! 
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Det er en idrett du kan ha glede av gjennom 
hele livet.

OM VILTMÅLSKYTING HVORFOR SKYTE VILTMÅL? OM SKYTESPORTEN
Viltmål er en gren for både jegere og for de 
som ønsker en konkurranseidrett. Det skytes 
med rifle mot blinker- og dyrefigurskiver som 
beveger seg.

Viltmålskyting er skyting med rifle på bevege-
lige mål som beveger seg mellom to skanser. 
Det er påmontert et kikkertsikte på våpenet. 
Du kan skyte på avstandene 10 meter, 50 
meter og 100 meter.

På 10 meter med luftrifle skyter man mot en 
rund blink med ringer med 1 til 10 poeng, på 
50m skyter man mot løpende villsvin og på 
100 meter skyter man mot en hjortefigur.

I viltmål og alle våre andre grener er det stort 
fokus på sikkerhet og opplæring. De yngste 
skytterne og nybegynnerne får god oppfølg-
ing av klubbenes trenere.

Du er aldri for gammel for å begynne med 
skyting, og det rekrutteres skyttere i alle aldre 
i alle våre grener.

Det er en idrett som passer for både unge og 
gamle og vi trener sammen side om side.

Det er en idrett med spenning, mestring, 
konkurranser og gode venner.

Det er en idrett som stiller store krav til utøve-
rens konsentrasjon og fokus.

Skyting er en stor idrett med lange tradisjoner 
i Norge. Den første skyteklubben i Norge var 
Bergendske Skydeselskap som ble opprettet 
på 1700-tallet. Innen skytesporten finner du 
en rekke ulike grener og øvelser.

Skyting er en idrett som passer for både ung 
og gammel og vi trener sammen side ved 
side. Det er ikke uvanlig å finne en tolvåring 
på trening sammen med en åttiåring! Uansett 
alder er skyting en idrett du kan ha glede av 
resten av livet. Idretten vil gi deg opplevelser 
du aldri vil glemme – som spenning, konkur-
ranser og gode venner. Skyting er en idrett 
som stiller store krav til konsentrasjon og 
fokus, men som fort gir deg en følelse av 
spenning og mestring.

I skyting kan du konkurrere både med deg 
selv og andre. Om du ønsker å delta i konkur-
ranse tar det relativt kort tid å trene seg opp 
til dette, eller du kan møte opp på treninger 
bare for å ha det gøy.

De aller fleste klubber i NSF har utstyr som 
er tilgjengelig for nybegynnere, slik at du ikke 
trenger å investere i dyrt utstyr. Prisen på 
medlemskap varierer fra klubb til klubb, det 
koster som regel under 1000 kr i året. Ellers 
vil kostnadene være avhengig av hvor aktiv du 
er, da de største utgiftene er ammunisjon og
stevneavgifter.
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