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Nasjonalt regelverk gjennomgang

Vi må forenkle så mye som mulig

En regel skal kun stå ett sted

Trenger vi en regel? 

Må vi ha en regel for alt

Få juryen tilbake på våre stevner



Leirdue

• Regelverk som omfatter bruk av alternative hagl.

• Er på høring i de forskjellige miljøene.

• Blir antageligvis godkjent medio Februar 2020



Sikkerhet ved magnumskyting må bedres

Krav om briller og eller kombinert med sideklaffer på lue.

1 meter standplassbredde som i dag.

Dele laget i to omganger for å få 2 meter avstand

Skytter 1, 3, 5…. skyter først. Deretter 2, 4, 6….

På oddetall standplasser skyter 1, 3, 5…. først

På partall standplasser skyter 2, 4, 6….. Først

Faktorkrav Magnum 1



Tolking av skudd

• I dag:
• Tolking ved hjelp av platetolk 
• Deretter tolking med kule i skutt kaliber. 
• Meget komplisert å gjennomføre 

• Forslag:
• Kun bruk av platetolk 
• Forutsatt platetolker av godkjent kvalitet



Klesregler.

• I dag ingen regler, unntak for alt 

• Innføre regler ISSF fullt ut?

• Innføre noen regler?

• Innføre regler for finaler og premieutdeling?



Omskyting felt – fjernes eller utvikles?

• Vi har ikke finaler i felt, vi har omskyting om medaljer
• «Lett» løype for å få omskyting
• Ikke omskyting for veteranklassene
• Lite/dårlig oppmøte på premieutdeling
• Veldig lange dager (15+ timer)
• Må sannsynligvis utvide felt-NM med to dager
• Får vi 8 dager med TV dekning av finaler i felt?
• Arrangør ønsker ikke omskyting 
• Store problemer med gjennomføring av arrangørlag
• Alternativt arrangør som ikke kan delta i NM



Omskyting felt – fjernes eller utvikles?

• Som i dag, men øke vanskelighetsgrad?

• Fjerne regel om omskyting og bruke rangering som i 
veteranklassene?

• Ekstra poeng for innertreff?

• Innføre Finale (for eksempel 8 beste)?

• Finale i Dame/Herre klasse i Finfelt og Grovfelt



Hvis omskyting/finaler skal beholdes i NM Felt

• Funksjonsfeil under omskyting / finaler ?



Nasjonalt regelverk tidsrammer
Legge fram hovedpunkter på skytterkonferansen.

Innspill Konferanse og hjemmesider utgang Februar

Forslag sendes på vasking til DI/ID, mai / juni

Legges ut på høring skyting.no , september

Godkjenning i styret november 2020

Gjeldende fra 1.januar 2021


