
Skytterlandslaget 2019 
Para Pistol og Rifle (SH1+SH2+VI) 
 

Her følger uttakskriterier for de tre prioriterte internasjonale 
konkurranser på Para Pistol og Rifle i sesongen 2019.  
 
Generelle uttakskriterier 
I bunnen legges generelle uttakskriterier gjeldende for alle grener i sesongen 2019. 
Disse uttakskriteriene finnes på skyting.no. Viktigst er følgende overhengende punkter: 
 
En skytter som vil representere Norge skal kunne vise til  
 

- Seriøs satsing og/eller internasjonal kvalitet 
- God sportslig adferd (Fair Play) 
- Evne til å samarbeide med andre utøvere, trenere og ledere 
- Anstendig opptreden også utenfor skytebanen 

 
Sportssjef gjør endelig uttak med bakgrunn i uttakskriterier. Alle uttak godkjennes av 
Toppidrettskomiteen (TIK) før de offentliggjøres. TIKs oppgave er å sikre at alle 
oppgitte uttakskriterier følges ved uttak. 
 

Uttakskriterier  
Det er aktuelt å ta ut inntil tre utøvere til hver øvelse + deltagelse i lagkonkurranser til 
to konkurranser i World Cup og til VM i sesongen 2019.  

 
Konkurranser 
World Cup Al-Ain   14-24.02.19 (Rifle, pistol)  
World Cup Osijek   20-28.07.19 (Rifle, pistol, VI) 
VM Sydney    09-19.10.19 (Rifle, pistol, VI) 
 
Forhåndsuttak 
I henhold til vedtatte generelle uttakskriterier er følgende rifleskyttere forhåndsuttatt til 
World Cup Al-Ain 2019: 
 
Sonja Tobiassen  Aktuelle øvelser er R4, R5, R9 (endelig avgjørelse senere) 
Heidi Sørlie-Rogne  Aktuelle øvelser er R4, R5, R9 (endelig avgjørelse senere) 
 
Ingen skyttere er foreløpig forhåndsuttatt til World Cup Osijek eller VM Sydney. 
 
Vurderingskrav 
Alle norske paraskyttere har mulighet til å kvalifisere seg til disse konkurransene. Det 
arrangeres ikke skyting i VI-øvelsene (blinde og svaksynte) i første World Cup i Al-Ain. 
 
Skjønnsmessig vurdering benyttes for uttak til alle konkurranser. Ved en slik vurdering 
vektlegges utøvernes satsing og resultater i 2018 og 2019, og komposisjon av laget. 
Økonomisk hensyn må også taes. Aktuelle skyttere er de som har reel mulighet for å nå 
finaleplass i minst en øvelse.  



 
For å vurdere utøvernes resultater benyttes tabellene under. Disse viser finalegrense i 
siste VM i Sør-Korea i 2018, og for VI-øvelsene (ikke VM-øvelser i 2018) finalegrenser i 
World Cup Frankrike.  
 
Disse resultatene er ikke direkte vurderingskrav som må skytes i konkurranser, men 
blir brukt som sammenligningsgrunnlag for å vurdere skytternes kvalitet. Oppgitte 
finalegrenser under skal i tillegg være til inspirasjon i treningsarbeid og noe å måle sine 
konkurranseresultater opp mot.  
 
Finalegrense VM 2018 
P1 565 poeng   R1 617,6 poeng   R5 633,4 poeng 
P2 553 poeng   R2 613,5 poeng   R6 616,3 poeng 
P3 561 poeng   R3 632,4 poeng   R7 1141 poeng 
P4 537 poeng   R4 630,0 poeng   R8 1131 poeng 
          R9 614,0 poeng 
 
Finalegrense WC Frankrike 2018 
VIP (10 meter liggende) 594,2 poeng 
VIS (10 meter stående) 512,2 poeng 
 
Prioritert vurderingsstevne 
Vi henstiller til alle skyttere som ønsker deltagelse i oppgitte konkurranser i WC og VM 
om å delta i Kisen Open. Resultater i Kisen Open vektlegges spesielt i vurderingen av 
deltagelse i første World Cup i Al-Ain. 
 
11-13.01.19  Kisen Open SH1, SH2 og VI 
 
MQS-krav 
For deltagelse i VM krever World Shooting Para Sport at MQS-krav skytes i perioden 
01.06.18 – 01.10.19.  
 
Foreløpig godkjente konkurranser å skyte MQS-krav i 
EM Luft 2018    04-06.12.18 (Rifle, pistol)  
World Cup Al-Ain   14-24.02.19 (Rifle, pistol)  
ISCH Hannover    02-09.05.19 (Rifle, pistol, VI) 
World Cup Osijek   20-28.07.19 (Rifle, pistol, VI) 
 
MQS-krav for VM 2019 
P1 532 poeng   R1 592 poeng   R7 1109 poeng 
P2 500 poeng   R2 585 poeng   R8 1050 poeng 
P3 530 poeng   R3 620,4 poeng   R9 602,8 poeng 
P4 500 poeng   R4 614,1 poeng    

R5 624,4 poeng   VIP 500 poeng 
R6 598,7 poeng   VIS 400 poeng 

 
Følgende norske skyttere har pr. 14.11.19 skutt MQS-krav i løpet av sesongen 2018.  
Heidi Sørlie-Rogne  R5 
Sonja Tobiassen  R4, R5 



Daniel Walø   VIP, VIS 
Thomas Peelen  VIP 
 
Uttak 
Sportssjef offentliggjør uttak på skyting.no innen følgende datoer: 
 
World Cup Al-Ain   15.01.19 
World Cup Osijek   01.06.19 
VM Sydney    10.08.19 
 
Eventuelle forhåndsuttak blir publisert fortløpende. 
 
Spørsmål eller kommentarer til uttakskriterier og uttak kan rettes til sportssjef Tor Idar 
Aune på mail eller mobil. Eventuelle klager på uttak kan kun rettes skriftlig til sportssjef 
på mail. Landslagstrenere har ikke ansvar for å kommentere eller besvare slike 
henvendelser, alt skal rettes til sportssjef.  
 
-- 
 
 
Ullevål 20.11.18 
 
Tor Idar Aune 
Sportssjef  
Norges Skytterforbund 
+47 908 47 231 
tori@skyting.no 
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