
Oppsummering av forslagene til tabeller med klasser og øvelser for 2019: 

Generelt 
Forslag til endringer i klassetilbudet: 

- Klasse U13 er strøket 

- Veteranklassene er nå V45 (kun rifle), V55, V65 og V73 

- Det er gjort ytterlige tilpasninger som følger av ISSFs regelendringer fra 2018. Dette gjelder særlig 

lerdue og viltmål, der «kvinneøvelsene» nå er strøket. Øvelsene for mix-lag er tatt inn flere steder. 

***** 

Tabell 1-4 
Siden mange av forslagene til endringene påvirker tabellene 2-4, ofte også tabell 1, er de nedenfor 

sortert etter gren istedenfor etter tabellnummer. Oversikten er ikke 100% utfyllende, bare større 

endringsforslag er lista opp. 

Lerdue 
- Klassetilbudet i dobbeltrap er forenkla og NM er strøket 

- OL-trap mix-lag er tatt inn i alle tabeller, skeet mix-lag i tabell 1 

- Det foreslås åpne klasse i lag-NM også i skeet og OL-trap 

Pistol 

Ingen endringer, med unntak for konsekvensene av ISSFs regelendringer. 

Rifle 

- Det innføres 2x30 skudd som match-øvelse for aldersklassene V65 og V73. Som en følge av dette er 

det laget særskilte regler for lagøvelsen for veteraner i 50m og 300m match.  

- Klassetilbudet er redusert, det er foreslått åpne senior- og juniorklasser i 50m 60 ligg og 300m 60 

ligg og match (istedenfor separate klasser for menn og kvinner). 

- Antall skudd i 50m og 300m liggende er økt fra 30 til 40. I match endres programmet fra kvartmatch 

til halvmatch. 

Viltmål 

- Antall klasser i NM er redusert, bl.a. flere klasser felles for menn og kvinner 

- NM 100m er strøket 

Tabell 5 – opprykkskrav etc. 
- Her er det gjort endringer i rifledelen av tabellen, samt for klasse C og D i pistol. Dette som en følge 

av endringer i Fellesreglementet.  

_ Det er satt inn opprykkskrav for FITASC-øvelsene 

Tabell 6 – SH-klasser/øvelser 
Her er det bare mindre justeringer. Det vil komme mer når internasjonale regler for synshemmede 

skyttere er på plass, samt at regelverket for SH-skyting lerdue er tilpasset norske forhold. 

 

Ullevål, 27. april 2018 


