
FORSLAG TIL ENDRINGER I FELLESREGLEMENTET 
 

Del 1 
Endringer i denne delen kan kun gjøres av Forbundstinget.  

 

Del 2  

Større endringer (men ikke nødvendigvis kontroversielle) 

- «2.1 Ordens- og sikkerhetsregler» er flyttet til del 3 

 

- «2.2 Ferdighetsmerker og klasseføringskrav» er slått sammen med innholdet i 

«Bestemmelser om klasser og øvelser» fra det gule vedlegget til Fellesreglementet. 

Disse to delene er blitt de nye kapitlene «2.1 Klasseføringskrav og ferdighetsmerker» 

og «2.2 Klasseinndeling». De seks tabellene i det gule tilleggsheftet settes inn som 

vedlegg til Fellesreglementet. (Se siste side i dette dokumentet.) 

Selv om mye er skrevet om, er innholdet i de to kapitlene hovedsakelig bare språklig 

endret, bortsett fra de punktene som er lista opp nedenfor under «Enkeltendringer». 

Det gule heftet om klasser og øvelser slutter, med bakgrunn i dette, å eksistere. 

 

- «2.8 Deltakelse i internasjonale stevner» er flyttet til del 3. 

 

- Nytt punkt: «2.8 Kongepokalen». Dette er et regelverk som har vært vedtatt av styret 

for flere år siden (etter diskusjon bl.a. på forbundstinget for noen år siden), men har av 

en eller annen grunn ikke blitt tatt inn i fellesreglementet. 

 

- Nytt punkt «2.9 Landsstevnet for rekrutter», flyttet fra de nasjonale 

konkurransereglene 

 

Enkeltendringer 

 
Kapittel 2.1 og 2.2: 
 

2.1.1.1 Strøket setning om at ferdighetsklassene skal inneholde tilnærmet likt antall 

utøvere 

2.1.1.3 c) Nytt punkt om klasseføring i FITASC 

2.1.1.5 Nytt punkt om felles klasseføring i øvelsesgrupper i pistol 

2.2.1.1. Klasse U13 er strøket 

 Klasse U er strøket (denne dekkes av klassen U16) 

2.2.1.4. Klasse V50 og V60 er strøket. 

 Klasse V70 er endret til V73 

2.2.1.5.b) Føyd til setning om at U16 kan prøve seg i junior. 

2.2.1.5.e) Nytt punkt om alder på skyttere i mix-lag 

2.2.1.5 g)  Hentet fra de nasjonale pistolreglene. 

2.2.2. Dette punktet er skrevet om, slik at hver gren nå har fått egne kapitler. Reglene 

gjenspeiler nå hva som er praksis i hver gren. 

2.2.2.1. Klasse D gjøres til en rein begynnerklasse 

 

--- Unntaksreglene for klasseføring i luftpistol og hurtigpistol oppheves. (Disse 

reglene sto tidligere ifm. tabell 5.) 

 



 

Kapittel 2.3 

2.3.1. Det er tatt inn presiseringer i 2.3.14 og 2.3.1.5. rundt overganger som innebærer 

klubbskifte. 

 Bestemmelsen om skyttere som avtjener verneplikt (tidl. 2.3.1.6), strykes. 

 

Kapittel 2.4 

2.4.2.1. Frist for å registrere stevner i ordinær terminliste endret til 15. november. 

2.4.2.5. Frist for etterapprobering, endra fra tre til to uker før stevnet. 

2.4.3.1. Kravet om at ikke-startende skyttere skal inngå i resultatlista, er strøket. 

2.4.3.2 Frist for å registrere resultater er endra fra en uke til en dag etter stevnet (med 

unntak for feltstevner). 

 

Kapittel 2.5 

2.5.2.1 Satt inn en beskrivelse av hvordan plaketten ser ut. Det sto ingenting her 

tidligere. 

2.5.2.3 Regelen endres slik at det åpnes for at kretsen bekoster medaljene i KM. I 

gjeldende regler er det kun arrangøren som kan dekke medaljekostnader. 

2.5.3 Nytt punkt som presiserer forholdet mellom reglene for NM, DM og KM. 

 

Kapittel 2.6 

2.6.3.2 Presisering av hva som gjelder ang. finaler i Kongepokaløvelser. 

2.6.4.9-10 Ny bestemmelse i reglene (om lagsammensetning i veteranklassene), ble 

allerede delvis tatt i bruk i NM 2017. 

2.6.4.11- 

2.6.4.14 Nye regler for parkonkurransen i NM (mix-lag) 

2.6.4.15- 

2.6.4.17 Nye regler om PPC lag. 

2.6.5 Premieringen i parkonkurransen skal være den samme som i lagkonkurransen. 

2.6.7.1 Ansvaret for juryoppnevning overført til «BIK, etter forslag fra arrangøren». 

2.6.8.1 Satt inn setning om tidspunkt for tildeling 

 

Kapittel 2.7 

2.7.2.1 e) Det er TIK som skal peke ut nasjonale stevner som er rekordberettiga 

2.7.2.2. Nytt punkt (regelfesting av praksis) om at rekorder kun telles for den 

aldersklassen man deltar i. 

2.7.2.3. Nytt punkt om rekorder i mix-lag-øvelser 

2.7.3 Noen justeringer i rutiner for innrapportering av rekorder. 

 

Kapittel 2.8 

2.8.7.1 Noen SH-øvelser er strøket og andre lagt til i lista over aktuelle 

Kongepokaløvelser om rulleringen mellom grener frafalles. 

 

 

DEL 3 
Kapittel 3.1.1 og 3.1.2 

Nytt 3.1.1.5 Forbud mot røyking + e-sigaretter på/ved standplass når skyting, trening eller 

konkurranse, pågår.  

 



Kapittel 3.6 

Avsnittet om «Godkjente skiver» er strøket. 

 

Kapittel 3.7  
Glåmdal er strøket i lista over kretser. 

 

 

Vedleggene 
 

Tabellene over klaser og øvelser etc., nummert fra 1 til 6, som foreløpig foreligger som 

separate filer, skal settes inn som vedlegg. 

 

****** 

 

I forslaget er det i tillegg foretatt en del reint språklige endringer, noen punkter er flyttet fordi 

rekkefølgen har vært ulogisk og det er noen steder strøket linjer fordi de ikke hadde noe 

meningsinnhold. Disse endringene er ikke markert i dette diskusjonsgrunnlaget. 

 

 

 

Ullevål, 18. mai 2018 


