
Endringsbeskrivelse for nasjonalt 
regelverk for pistol 
Arbeidsutvalg, og metodikk 
Det er nedsatt et arbeidsutvalg bestående av: Asta S. Kvalbein (BIKard) som leder utvalget, mens 

Øyvind Johansen, Kjetil Bromark, Arild Inge Wolland, Bjørn Jakobsen, og Jan Kvalbein var de øvrige 

deltakerne. 

Mandatet som gruppen ble gitt, var å foreta en total gjennomgang av det nasjonale regelverket for 

pistol, med den hensikt å korte ned, og eliminere misforståelser eller evt. feiltolkninger. I etterkant 

har det vist seg at dette var et mer komplisert arbeid, som medførte at utvalget gikk ut over sitt 

mandat, ved å legge til nye regler eller endre virkemåte på en eller flere regler. Dette ble gjort for å få 

bedre sammenheng, og for å få et totalt bedre resultat basert på felles enighet innad i utvalget. 

Arbeidet er gjennomført ved at alle deltakere i utvalget i forkant foretok en gjennomgang og noterte 

synspunkter på de aktuelle regler som burde gjennomgås. Etter at utvalgets leder hadde mottatt 

samtlige innspill, ble disse lagt in i et felles dokument, som ble distribuert til alle deltakere. I tillegg 

ble det avtalt tidspunkt for felles gjennomgang hvorpå første gjennomgang ble avholdt pr. telefon og 

skjermdeling den 05.12.17, etterfulgt av ny lik gjennomgang den 12.12.17 ettersom arbeidet ble mer 

omfattende enn først antatt. 

Øyvind Johansen meldte frafall begge disse felles gjennomgangene, men er i etterkant blitt løpende 

orientert i form av referat fra samlingene. 

Enkelte av endringene er etter oppfordring fra presidenten gjennomført i etterkant av 

skytterkonferansen 2018, men disse er av prinsipiell mindre betydning. 

BIK/ARD tilføyinger 
For uten dette utvalgets arbeid med regelverk, så har også BIK/ARD behandlet mottatte forslag som 

er sendt inn i forbindelse med at forbundet har oppfordret til innspill fra øvrige skyttere. De 

forslagene som evt. er tatt inn i denne sammenhengen, er mao. ikke behandlet av utvalget, og er 

derfor markert som eksternt forslag i endringsprotokollen. 

Henvisninger til ISSF regelverk 
I utgangspunktet så hadde utvalget til hensikt, og med bred enighet innad i utvalget, å erstatte alle 

referanser til ISSF sitt regelverk, slik at en ikke blir berørt i nasjonalt regelverk av evt. endringer i ISSF 

regelverket. 

Ettersom gruppens arbeid ble mer omfattende en først antatt, ble det besluttet når utvalget hadde 

sitt andre møte, om å la dette utgå og bevare henvisninger. En slik utskifting av henvisning må derfor 

evt. gjennomføres på et senere tidspunkt, slik at det blir mulig for korrekt behandling av utvalget 

forelagte forslag til endringer. 

Endringsprotokoll 
Ettersom det er foretatt både fjerning av regler, og implementering av nye regler, er majoriteten av 

artikkelnr. i regelverk endret for å opprettholde korrekte løpenr. på disse reglene. Følgende oversikt 

skal gi et tilnærmet korrekt bilde av de endringer som er gjennomført i regelverk, med noe 

varierende begrunnelser, men med en beskrivelse av hva som er endret. 



Artikkelnr. Type endring Kommentar 
Originalt Evt. nytt Ny Endret Fjernet 

8.25.1.1  

 X  

Fjernet referanse til fellesreglement 
da dette uansett er overordnet 
nasjonalt regelverk, samt at 
fremtidige oppdateringer forenkles 
ved at en ikke må oppdatere 
nasjonalt regelverk dersom 
fellesreglement endres. 

 8.25.1.4 
8.25.1.4.1 
8.25.1.4.2 
8.25.1.4.3 
8.25.1.4.4 
8.25.1.4.5 

X   

Nytt avsnitt vedr. arrangering av 
konkurranse, hvor funksjonærer og 
andre roller oppnevnes 

8.25.2.1  
 X  

Kortet ned tekst til det som faktisk er 
relatert til sikkerhet 

8.25.2.2  
 X  

Endret på formulering uten å endre 
punktets virkning vesentlig. 

8.25.2.3  
  X 

Vaktpost er ikke lenger et aktuelt 
begrep i skytingen. 

8.25.2.4 8.25.2.3 

 X  

«Et jurymedlem eller en 
standplassleder» er endret til «Alle» 
for å i større grad øke sikkerheten. 
Regel overtar løpenr. pga sletting av 
foregående regel. 

8.25.2.6 8.25.2.5 
 X  

Tilføyd teksten: «og som om de var 
ladet» 

8.25.2.7 8.25.2.6 
 X  

Endret «kammer» til 
«kammer/tønne» 

8.25.2.8 8.25.2.7 

 X  

Endret «standplassleder» til 
«funksjonær» for å gi åpning for at 
øvrige funksjonærer på standplass 
kan avlaste standplassleder med 
visitasjon. 
Endret «kan» til «skal» for å fjerne 
evt. vurdering om en skytter skal 
diskvalifiseres. 

8.25.2.12  
  X 

Er dekket inn i andre regler, og 
dermed overflødig 

8.25.2.13 8.25.2.11 
 X  

Kortet ned tekst til mer konkret tekst, 
uten å endre regelens virkning 

8.25.2.14    X Er erstattet av 8.25.1.4 - 8.25.1.4.5 

8.25.2.15 8.25.2.12 
 X  

Fjernet ordet «personer» i første 
linje, for også å dekke evt. dyr i 
umiddelbar nærhet 

8.25.3.3 8.25.3.3 

 X  

Tilføyd «, men på NM skal det være 
minimum 1 meter» i slutten av 
regelen. Dette for å sørge for mer like 
forhold på NM 



Artikkelnr. Type endring Kommentar 
Originalt Evt. nytt Ny Endret Fjernet 

8.25.3.4.2  
  X 

Fjernet da dette dekkes inn andre 
steder 

8.25.3.4.3  
 X  

Fjernet «permanent» fra tekst for å 
tillate eks. fallfigurer 

8.25.3.4.9  

 X  

Fjernet henvisning til annen regel, 
ettersom hele regelverket er 
gjeldende og evt. referanser ikke er 
nødvendig å gjenta. 

8.25.3.4.10  

 X  

Endret betydning av regel, ved å sette 
krav om at det SKAL være stigende 
vanskelighetsgrad, i stedet for valgfri 
vanskelighetsgrad. 

8.25.4.1  
  X 

Fjernet ettersom det ikke er 
nødvendig å spesifisere noe om klær, 
så lenge som det ikke er restriksjoner 

8.25.4.1.1    X Se kommentar 8.25.4.1 

8.25.4.1.2 8.25.4.1.1 

 X  

Fjernet «Skytteren må bruke det 
samme fottøyet både på standplass 
og til forflytning mellom 
standplassene» ettersom det er 
vanskelig å håndheve regel, og for å 
kutte overflødige regler. 

8.25.4.1.3  

  X 

Regel er fjernet, ettersom det er regel 
som spesifiserer at håndleddstøtte 
ikke er tillat. Denne regelen blir derfor 
overflødig i sin helhet. 

8.25.4.1.5  

  X 

Regel er fjernet, ettersom det er regel 
som spesifiserer at håndleddstøtte 
ikke er tillat. Denne regelen blir derfor 
overflødig i sin helhet. 

8.25.4.2  

  X 

Regel forhindrer bruk av 
lydproduserende utstyr i 
arrangement, og er ellers overflødig. 
Hensikten med regelen som er 
fjernet, er uansett dekket inn under 
forbud mot mobiltelefon på 
standplass. 

8.25.4.2.3    X Overflødig, beskrevet i andre punkt 

8.25.4.2.4    X Overflødig, beskrevet i andre punkt 

8.25.4.3.1    X Overflødig henvisning 

8.25.4.3.1.3  
 X  

Fjernet «(Betegnelse ”gruppe” pkt. 
8.25.7.1).» iht. tidligere kommentarer 
vedr. henvisning 

8.25.4.3.4.2  
  X 

Fjernet siden optikerutdannelse ikke 
inngår i dommeropplæring, og 
dermed blir vanskelig å håndheve 

8.25.4.4.1 8.25.4.3.1 
 X  

Lagt til metode for tolkning for de 
ulike skytegrener 



Artikkelnr. Type endring Kommentar 
Originalt Evt. nytt Ny Endret Fjernet 

8.25.4.4.2 8.25.4.3.2 

 X  

Ettersom det oppleves mye diskusjon 
om hva som faktisk er å forstå som 
magnumladning, er følgende tekst 
lagt til i punktet: «Definisjon på 
magnumammunisjon i gruppe 3 er 
alle skudd med faktor 190 eller over.» 

8.25.5.1  

 X  

Erfaringsvis har en sett at en rekke 
arrangører tolker ISSF teknisk 
reglement som gjeldende for 
nasjonale øvelser til tross for 
manglende referanse. 
Regel er endret for å gi åpning for 
både stikkontroll eller tvungen 
våpenkontroll, er regelen skrevet om 
til ny betydning 

8.25.5.3  
 X  

Spesifisering om hvordan 
avtrekksmåling skal gjennomføres ved 
manglende hanefjøl. 

8.25.6.1  

 X  

Grammatisk endring av setningen: 
«Innertreff kan gi ekstra poeng» til: 
«Innertreff gir ikke ekstra poeng» 
I tillegg er teksten: «Antall treff og 
antall figurer truffet summeres, og 
det sammenlagte resultat avgjør 
rekkefølgen.  
Se også 8.25.12 (rangering ved 
poenglikhet)» fjernet, da dette er 
spesifisert i øvrige regler, og derfor 
unødvendig 

8.25.6.2  

X   

Eksternt forslag 
En opplever av og til at skyttere får 
opplest poengsum og evt. gir sitt 
aksept på bedømmelse. Problem som 
er erfart er at når skyttere ser de 
ferdige resultatlistene, så har det av 
funksjonær på standplass blitt 
registrert feil poeng. Dette kan 
selvfølgelig gå både til fordel og mot 
skytteren, alt etter hva som er 
registrert/dømt. Til tross for dette, så 
finnes det svært få muligheter ifølge 
regelverket (ref. 8.25.6.2) til å kunne 
få omgjort det som er registrert på 
standplass, og derfor vil mitt forslag 
bidra til å redusere mulighet for feil.  
 
I 8.25.6.2 står det skytter er selv 
ansvarlig for at korrekt resultat blir 
registrert. Erfaringsmessig viser at 



Artikkelnr. Type endring Kommentar 
Originalt Evt. nytt Ny Endret Fjernet 

skyttere enten ikke kan regelverket, 
eller at de ikke vet hvordan de skal gå 
frem i den aktuelle situasjonen. 

8.25.6.3  

X   

Eksternt forslag 
Etter nåværende praksis så er det fullt 
mulig for en skytter å kunne 
gjennomføre samtlige standplasser i 
en løype, og pådra seg både advarsler 
og poengtrekk uten at vedkommende 
får ytterligere konsekvenser. Regelen 
er jo at en utøver som bryter 
regelverket skal enten ha advarsel, 
og/eller poengtrekk, og at to tilfeller 
av poengtrekk gir DSQ. Dette er mulig 
da det normalt sett aldri blir registrert 
advarsler/poengtrekk på 
baneprotokollen. 
 
Med mindre de andre utøverne 
«angir» en som har pådratt seg straff, 
så vil denne dette gjelder kunne gå 
gjennom hele løypen uten ytterligere 
konsekvenser. 

8.25.7.1  
 X  

Lagt til i merknad vedr. aldersbestemt 
spesifikke krav 

8.25.7.1.4.2  
  X 

Fjernet ettersom dette fremgår 
tydelig av andre regler 

8.25.7.1.4.3  
  X 

Fjernet ettersom dette fremgår 
tydelig av andre regler 

8.25.7.1.5.2  
  X 

Fjernet ettersom dette fremgår 
tydelig av andre regler 

8.25.7.1.6.2  
  X 

Fjernet ettersom dette fremgår 
tydelig av andre regler 

 8.25.7.1.9 X   Ny regel om hylsefanger 

 8.25.7.1.10 
X   

Omformulert tekst som beskriver krav 
til våpenvekt i de ulike 
våpengruppene 

8.25.7.3 8.25.7.1.12 
 X  

Endret slik at redusert løype (eks. 
Norgesfelt) ikke skal gi grunnlag for 
opprykkberegning. 

8.25.7.5.2 8.25.7.3.1  X  Endret regel til også å gjelde gruppe 2 

8.25.7.5.3 8.25.7.3.2 
 X  

Endret ordene magnum med gruppe 
3 som er kortere og mer korrekt 
beskrivelse 

8.25.7.5.4 8.25.7.3.3 
 X  

Satt spesifikasjon for skytetid for 
gruppe 3, og som er satt ned fra 15 til 
14 sek. 
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8.25.7.5.6 8.25.7.3.5 
 X  

Endret regel til også å spesifisere 
gruppe 3, slik at 8.25.7.5.7 gjøres 
overflødig 

8.25.7.5.7  
  X 

Slettet ettersom 8.25.7.3.5 dekker 
gruppe 3 

8.25.7.6.1 8.25.7.4 

 X  

Fjernet beskrivelse om U-klasser, da 
dette er godt beskrevet i andre regler. 
I tillegg er det i merknad fjernet 
teksten: «Det henstilles til arrangør at 
standplass på», pluss at min. grader 
er endret fra «15» til «10». Tegning er 
også endret iht til sistnevnte grader 

8.25.7.6.2 8.25.7.4.1 
 X  

Endret ordene magnum med gruppe 
3 som er kortere og mer korrekt 
beskrivelse 

8.25.7.6.3 8.25.7.4.2 

 X  

Tilføyd effekt av regel til å spesifisere 
holdbarhet på legeerklæring, samt 
hvilken utgangsstilling utøvere med 
slik skal ha. Spesifikasjon for evt. 
kronisk lidelse 

8.25.7.6.4 8.25.7.4.3 
 X  

Tekst er vesentlig nedkortet, samt det 
er satt inn spesifikasjon om hvor 
våpenet skal være under skytingen. 

8.25.7.6.5 8.25.6.4.4  X  Fjernet begrunnelse for regel 

8.25.7.7.1 8.25.8 
 X  

Fullført kommandotekst som var 
mangelfull. 

8.25.7.7.2  
  X 

Regel er fjernet da andre regler 
spesifiserer dette punktet 

8.25.7.7.3  
  X 

Overflødig med henvisning internt i 
regelverk 

8.25.7.8  
  X 

Overflødig siden dette er spesifisert i 
andre regler 

8.25.7.9.4 8.25.8.6 
 X  

Åpnet regel for mulighet til å 
protestere på for kort skytetid iht. 
program/løype 

8.25.7.10.2 8.25.8.8 
 X  

Totalt unødvendig å tillate lokal 
tolkning av slike situasjoner 

8.25.7.10.4 8.25.8.11 

 X  

Endret innledende setning fra: 
«Skytter som løfter våpenet mellom 
kommandoene ”KLAR” og ”ILD”, eller 
ikke senker våpen etter kommando 
”KLAR”, straffes slik» til «Skytter som 
ikke har minimum 45 graders 
utgangstilling før «ILD» straffes slik:». 

8.25.7.10.5 8.25.8.12 
 X  

Redusere mulighet for lokal tolkning, 
ved å sette forutsetning for DSQ 

8.25.7.10.7 8.25.8.14 
 X  

Spesifisering av hvem som tar 
beslutning på for sent skudd 

8.25.7.11.2     8.25.8.17.2      X  Regel vesentlig kortet ned 
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8.25.7.12.1 8.25.8.18.1 
 X  

Spesifisert at kun funksjonær kan 
berøre mål før dømming er 
gjennomført 

8.25.7.12.2 8.25.8.18.2 
 X  

Regel er omskrevet for å gi mulighet 
for flere metoder å tolke treff på 

8.25.7.12.3 8.25.8.18.3 

 X  

Byttet henvisning til ISSF regelverk ut 
med nasjonal spesifikasjon. I tillegg er 
navn på skytegren fjernet da 
henvisning til grupper er dekkende. 

8.25.7.12.4 8.25.8.18.4 
 X  

Åpnet for å benytte platetolk som 
ikke krever at skive/mål skal tas ned. 

8.25.7.12.5    X Dekkes av 8.25.8.18.4 

8.25.7.13.1 8.25.8.19.1 
 X  

Fjernet spesifikasjon som er angitt 
andre steder i nasjonalt regelverk 

8.25.7.13.2 8.25.8.19.2  X  Nedkorting og spesifisering av regel 

8.25.7.13.3.1 8.25.8.19.3.1 

 X  

Byttet ut teksten: «ladet våpen» med 
«fylt tønne eller magasin», samt 
endret «kontrollstandplass» til 
«standplass» 

8.25.7.13.4 8.25.8.19.4 
 X  

Fjernet teksten: «(og har kapasitet til 
det)» 

8.25.7.13.8 8.25.8.19.8 

 X  

Fjernet setningen: «Arrangør bør stille 
med kontrollutstyr av normalt 
anerkjent merke.» ettersom det ikke 
foreligger spesifikasjon over hva som 
skal legges i uttrykket anerkjent. 

8.25.9.1 8.25.10.1 

 X  

Lagt til ordet: «våpenbrudd» i 
spesifikasjon på hva som skal belastes 
skytter 
Regel har fått utvidet betydning for å 
rettferdiggjøre bla. uttak til andre 
konkurranser, ved å tillate en 
funksjonsfeil i NM. 
Fjernet referanser til ISSF regelverk 
Fjernet i merknad, hvem som har 
«bevisbyrden», samt spesifisert hva 
som er å tolkes som våpenbrudd. 

8.25.10.1 8.25.11.1 

 X  

Felles for begge regler er at 
«autorisert» er erstattet med 
«godkjent», og begrepet «skyteleder 
for pistol» er fjernet. 

8.25.10.2 8.25.11.2 

8.25.10.3 8.25.11.3 

 X  

«autorisert» er erstattet med 
«godkjent», og begrepet «skyteleder 
for pistol» er fjernet. 
Fjernet referanse til fellesreglement, 
da dette uansett er overordnet 
nasjonalt regelverk. 
Tilføyd «, TD og BIK» også skal være 
med på godkjenning av løype. 
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Tilføyd at det skal vurderes 
vanskelighetsgrad ved 
sikkerhetsgjennomgangen.  

8.25.12.1.2 8.25.13.1.2 

 X  

Endret regeltekst fra «Antall mål med 
innertreff bør være minimum 50 % av 
antall figurer» til bli: «Antall figurer 
med innertreff skal være minimum 50 
% av totalt antall.» 

8.25.12.1.3 8.25.13.1.3 
 X  

Lagt til at rangering på navn, skal 
baseres på etternavn. 

8.25.12.2.2 8.25.13.2.2 
 X  

I slutten av regel, er teksten: «på 
minst en standplass» tilføyd. 

8.25.12.3.6 8.25.13.3.6  X  Endret minste skytetid for gruppe 3 

8.25.12.3.7 8.25.13.3.7 

 X  

Endret hvilket resultat som skal 
brukes. 
Fjernet henvisning til regel i 
fellesreglement 

8.25.13.1 8.25.14.1 
 X  

Omformulert tekst for klargjøring av 
hensikt 

8.25.13.3.1 8.25.14.3.1 

 X  

Fjernet krav om betaling for muntlig 
protest, samt inkludert «8.25.13.3.2 - 
8.25.13.3.5» i reglen, for å skape 
bedre grammatisk sammenheng og 
tolkning av regel. 

8.25.13.3.2 
8.25.13.3.3 
8.25.13.3.4 
8.25.13.3.f 

 

  X 

Punkter er innlemmet i ny 8.25.14.3.1 

8.25.14.1  
  X 

Er eller bør være godt nok beskrevet i 
fellesreglement. 

8.25.14.2 8.25.15.1 

 X  

Erstattet «fagkomite pistol» med 
«BIK».  
Fjernet henvisning til fellesreglement. 
Endret hvem som skal forestå den 
endelige godkjenningen av løypen. 
Satt inn hvem som evt. har den 
endelige avgjørelse ved evt. 
uoverensstemmelser. 

8.25.14.8 8.25.15.7 
 X  

Spesifisert øvrige premier fra Norges 
Forsvarsforening 

8.25.15.1 8.25.16.1 

 X  

Fjernet unødvendige navn på 
skytegren, som uansett er definert i 
oversikt over de enkelte grupper 
tidligere i regelverket 

8.25.15.2  
 X  

Lagt til mulighet for publisering ut 
over NSF sine organ/medier. 

8.25.15.3 8.25.16.3 
 X  

Satt krav om 10 standplasser for å 
beregne klasseopprykk (dvs. 
ekskludert avkortet løype), samt 
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endret navn på skytegrener til aktuell 
gruppe 

8.25.15.4  
  X 

Her har BIK sammen med NIF-IT 
andre prosedyrer 

8.25.15.5 8.25.16.5 

 X  

Tatt bort mulighet som gir skytter 
valg om å stå i resultatliste, samt 
spesifisert hvordan resultatliste skal 
håndtere slike forekomster 

8.25.15.6    X Utgår, og er dekket av ny 8.25.16.5 

8.25.15.8 8.25.16.8 
 X  

Fjernet henvisningen i merknad: «jfr. 
pkt. 8.25.12.2.2» 

8.26.6   X  Spesifisert bruk av ranking 

8.28.3  

 X  

Stående med støtte for U12-U14, Vil 
være en overgangsordning fra 
01.01.2019 til gjeldende 01.01.2020. 
Blir gjennomført i praksis men 
manglet i reglementet. 

8.28.7  
 X  

Tilføyd klasse U12-U14 og U16. Blir 
gjennomført i praksis, men manglet i 
reglementet. 

8.29.1   X  Endret spesifikasjon for avtrekksvekt 

Stikkordregister 

 X  

Vesentlig mer praktisk å ha 
stikkordregister som henviser til 
sidenr. i regelverk, kontra regelnr. 
Ved evt. fremtidige endringer, må det 
med den gamle metoden oppdateres 
unødvendig mange steder, mens med 
dette forslaget vil tekstprogrammet 
fikse det meste automatisk. 

DEFINISJON AV 
UNGDOMSKLASSER 

 X  
Satt inn spesifikasjon på hva som er 
Juniorklasse 

SKYTESTILLINGER U-KLASSER I 
ÅPNE STEVNER 

 X  
Endret skytestilling fra sittende til 
stående 

SKYTESTILLINGER U-KLASSER I 
ÅPNE STEVNER 

 X  

02.05.2018 er korrigert. Endret 
skytestilling fra sittende til stående. 
Vil være en overgangsordning fra 
01.01.2019 til gjeldende 01.01.2020. 

Feltøvelser for ungdom 

 X  

Åpnet for at U og J kan skyte med en 
hånd, på de standplasser som ikke har 
tvungen en hånd. Fjernet unødvendig 
tekst vedr. skytegrener 

NORMASTØTTEN FOR 
REKRUTTSKYTTERE OG 
KLASSENE ÅPEN REKRUTT, 
U-12 OG U-14 I ÅPNE STEVNER 
PÅ LUFTPISTOL 

 X  

Omdefinert beskrivelse for å passe 
stående skytestilling.  
 
Tatt med mulighet for høydejusterbar 
støtte 

LANDSSTEVNET FOR 
REKRUTTER, Øvelser/skudd 

 X  
Endret antall skudd fra 30 til 40.  



Artikkelnr. Type endring Kommentar 
Originalt Evt. nytt Ny Endret Fjernet 

LANDSSTEVNET FOR 
REKRUTTER, Øvelser/skudd 

 X  

02.05.2018. Er korrigert grunnet for 
at det vil bli utfordrende for arrangør 
til å kunne gjennomføre stevne på en 
dag. Det vil då bli opp til arrangør til å 
justere antall skudd.  

PROSEDYRE FOR 
GODKJENNING AV REKORDER 

 X  
Byttet FKP med BIK, samt byttet ut 
faks med e-post 

SAMMENSATTE LAG  X  Fjernet henvisning til fellesreglement 

 


