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Uttakskriterier for landslag i 
feltpistol 
NSF har etablert et eget landslag for pistolskyttere som ønsker å 
videreutvikle seg som feltskyttere. Utøvere som innfrir de etterfølgende 
krav til å bli kvalifisert som landslagskytter, vil være en del av en større 
gruppe som deltar på bla. Nordisk Mesterskap i feltpistol (Nordisk). 

Krav til deltakere 
De som skal kvalifiseres må inngå utøverkontrakt med forbundet, og innfri 
de forpliktelser dette medfører, med unntak av krav til etterlevelse av ISSF 
reglement som angitt i nevnte kontrakt. I tillegg skal disse også gjennom 
en uttakskonkurranse som gjennomføres etter Norgesmesterskapet i 
feltskyting som vil bli avholdt den andre eller tredje helgen i august hvert 
år. 
 
De utøvere som klarer å kvalifisere seg til landslaget vil automatisk være 
kvalifisert til neste års uttakskonkurranse og vil dermed ikke måtte legge til 
grunn noe Norgesmesterskap resultat for påfølgende år. 
 
Dersom en kvalifiserer seg til å bli en del av landslaget så forplikter en seg 
til å delta på to ytterligere treningssamlinger i etterkant av Nordisk med 
sikte på neste NM. 
 
Som utøver skal en også forplikte seg å delta på uttakssamling for egen 
regning.  
 
Uavhengig av om en deltaker fra siste års landslag velger å delta på NM, 
så skal det alltid trekkes ut 12 nye deltakere fra NM, og de fire fra fjorårets 
landslag, slik at det totalt blir 16 deltakere i hver gruppering. 
 
Utøver må selv dekke kostnader forbundet med våpen, ammunisjon, og 
øvrig utstyr som en må ha for å gjennomføre alle konkurranser. 

Grupper 
Utøvere inndeles og konkurrerer i Nordisk i følgende grupper 

● K- Kvinner (kjønnsbestemt) 
● M- Menn (kjønnsbestemt) 
● J- Junior (aldersbestemt; fom. året en fyller 14 - tom. 20 år) 
● S- Senior (aldersbestemt; fom. året en fyller 60) 
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Hver gruppe reiser til Nordisk med 4 utøvere, hvorpå det i tillegg tas ut 
første og andre reserve i tilfelle uforutsette hendelser for de som er sikret 
plass. 
 
For å være kvalifisert til uttak i en av de respektive grupperinger, vil en 
måtte delta i NM i tilsvarende gruppering. Det vil sei at en skytter i V55 
som ikke fyller 60 år, må delta i klasse menn i grov og finfelt  for å bli tatt 
med til uttakshelgen. 

Aldersbestemt uttak 
Ettersom landslaget har grupperinger som går på tvers av flere 
aldersbestemte klasser i NM-øvelsene. Alder har høyest prioritet, etterfulgt 
av klasse som U, J, og V. 
 
Utøvere som skal kvalifiseres til deltakelse i Junior, kan dermed hentes fra: 
U, Jrm, og Jrk 
 
Utøvere som skal kvalifiseres til deltakelse i Senior, kan dermed hentes 
fra: V55, V65 og V73 så sant en fyller 60 år det året. 

Uttak 
For å kvalifisere seg til landslaget, skal en under NM med unntak av J 
legge til grunn sammenlagt resultat fra finfelt og grovfelt. For J legges kun 
finfelt resultatet til grunn. 
 
De beste resultater danner grunnlag for å bli kvalifisert for å få delta for 
egen regning på uttakskonkurransen som vil bli arrangert etter NM.  
 
Ved gjennomføring av uttakskonkurranse vil en starte med 12 skyttere fra 
NM, og 4 skyttere fra fjorårets landslag, totalt 16 utøvere. Disse skal 
gjennomføre to runder i en ordinær men krevende feltløype. 
 
Deltakere i gruppen J må være forberedt på å gjennomføre en vesentlig 
del av uttakskonkurranse med en hånd som våpengrep, ettersom 
regelverk for Nordisk har åpning for at enkelte standplasser for J også må 
skyte en hånd. 
 
Når uttakskonkurransen er gjennomført, vil en basert på resultater stå 
igjen med 4 deltakere i hver gruppe som er sikret plass på landslaget, og 
ytterligere to reserve deltakere for med prioritert rekkefølge. 

Vedlegg 
● NSF sin utøverkontrakt  
● Regelverk for Nordisk Mesterskap i feltpistol (Gyldig fra 1. januar 

2019) 
● Nasjonalt regelverk for pistol (Gyldig fra 1. januar 2019)  
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https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2015/11/Ut%C3%B8veravtale-ny-2014.pdf
https://drive.google.com/file/d/1998syMla3FQpeqUd3TsL1e59RGoPcXdD/view?usp=sharing
https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2019/03/nasjonalt-regelverk-for-pistol-februar-2019-v1.pdf
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