
Endringer i nasjonalt regelverk rifle foran 2019-sesongen 

Generelt 

Forslagene til endringene i dette regelverket dreier seg om  

- justeringer som følger av endringer i klasser/øvelser i annet regelverk 

- endringer (hovedsakelig strykning) av formuleringer som ikke trenger stå i (eller ikke hører hjemme 

i) et regelverk 

- strykninger av avsnitt som kun gjentar tekst fra annet regelverk 

Del 1 Nasjonale tilpasninger 

Seeding 

- Første avsnitt er forenklet og det presiseres av det kun er seeding for junior og senior. 

- Det skal være TIK som leverer lister over seedede skyttere 

- Avsnitt om melding til klubber og om nasjonale stevner er strøket. 

Utstyrskontroll 

- Første avsnitt, om dommernes rolle, er strøket. 

Konkurransejury 

- Første avsnitt og utdrag fra ISSF-regelverket er strøket 

Skytestillinger 

- Første avsnitt er forenkla. 

- Siste setning i siste avsnitt er strøket 

 

Del 2 Nasjonale tillegg 

Tabell for rifleøvelser 

- Tabellen er flytta til del 2 

- Øvelser som inngår i det internasjonale konkurranseprogrammet er strøket 

- Det er foretatt tilpasninger til endringene som er gjort i klasser/øvelser i tabellene i 

Fellesreglementes vedlegg 

- I siste avsnitt er to setningen om match-skyting strøket 

- Henvisning til Tabell 1 i Fellesregl. er strøket 

- Henvisning til skytetider for manuell skiver er strøket. (Det bør inn en kolonne med slike skytetider 

for alle øvelsene.) 

Veteran 

- Siste to avsnitt, om «Irisblender» og «Adlerauge», er justert 

Representasjon 

- Strøket 

Norgesrekorder 

- Strøket 

Serermonier 

- Strøket 



Sprintluft 

- Skytestilling: Kan også skytes sittende m/støtte og liggende (som SH). 

- Klasser: Kan skytes av ÅR, U12 og U14. 

Ungdomsskyting 

2.1.1 Øvelser 

- Listen strøket. Satt inn henvisning til øvelsestabellen. 

2.1.2 Klasser/program 

- Tatt ut programnumrene 

- Tilpassa tabellene til øvrige endringer 

- For 50m match: Endra henvisning for SH-skytterne 

3.0 Resultater 

U16 luftrifle (40 skudd) skal skytes med desimaler, øvrige klasser/øvelser skal fortsatt ha heltall. 

4.0 «Konkurranser for ungdom» endra til «Landsstevnet for rekrutter» 

Flyttet til Fellesreglementet 

 

Del 3 Utstyrskontroll 
- Første avsnitt: Erfaringsrapport skal leveres til BIK 

- I, pkt. b: Parentes strøket 

- I, pkt. c: Strøket setning om nye modeller 

- I, siste avsnitt: Strøket setning om gamle modeller. 

- II: I første avsnitt, presisert at det er gjeldende regler som gjelder 

- II: Om juryens rolle pkt. a: Endring av formulering 

- II: Om juryens rolle pkt. c: Strøket 

- Siste avsnitt: Det er BIK som i samarbeid med juryen skal gi presiseringer til arrangøren. 

- Siste avsnitt: Presisert at utøvere skal få sitt utstyr kontrollert.  

- Uttaksskytinger: Det er TIK som skal være med å vurdere behov for utstyrskontroll. 

- Uttaksskytinger: Strøket siste del av punktet. 

 

Ullevål, desember 2018 


