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NAIS 
 

Historikk 
 

NAIS står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion. Norske skyttere deltok i internasjonale 

konkurranser fra 1889. I 1920 ble det bestemt at skyttere i olympiske leker skulle representere nasjonale 

forbund tilsluttet Den Internasjonale Skytterunion. DFS som inntil da hadde tatt hånd om utenlands-

representasjonen, ønsket ikke å søke slikt medlemskap, og NAIS ble derfor dannet 5. mai 1923. 

NAIS-medaljen – Norsk Avdeling av den Internasjonale Skytterunions armégeværmedalje – ble innstiftet i 

1939.  

 

Det var Ove Gude som i sin tid laget programmet for NAIS. Det var også han som i alle år frem til sin 

bortgang hadde ansvar for og ledet denne skytingen. I 1990 ble reglene for skytingen betydelig forenklet, 

samtidig som poengkravene ble noe skjerpet pga. bedre presisjonsvåpen. 

Etter ønske fra fagkomité Lerdue, Pistol og Viltmål ble NAIS-programmet også utvidet til å gjelde disse 

våpengrener fra 1.1.1994.  
 

 

Reglement 
 

1.  Arrangører 
Skyting om NAIS-medaljen kan arrangeres av avdelinger i Forsvaret, Det frivillige Skyttervesen og alle 

klubber/lag tilsluttet Norges Skytterforbund som har vedkommende skyttergren på sitt program. Samme 

skytter kan skyte flere program parallelt. 

 

2. Program 
Rifle  

100/200/300 m 

10 skudd liggende på 3 minutter. 

10 skudd knestående på 4 minutter. 

Det skal skytes 3 prøveskudd foran hver stilling. 

Det skal anvises etter hvert prøveskudd og etter hver stilling. 

Det kan skytes på 100m for rekrutter og MP7, nærmere bestemmelser under pkt. 3 (Avstand/skiver). 

 

15 m  

Alle klasser unntatt rekrutt  30 skudd 

Klasse Rekrutt m/anlegg   30 skudd 

 

Prøveskudd etter gjeldende program internasjonalt og nasjonalt. 

 

10 m luftrifle  

Klasse Menn og Menn junior  60 skudd 

Klasse Kvinner og Kvinner junior 40 skudd 

Klasse Ungdom    40 skudd 

Klasse Rekrutt m/anlegg   30 skudd 

 

Prøveskudd etter gjeldende program internasjonalt og nasjonalt. 

 

Pistol  

25 m (Fin og Grov) 

5 stk. prøveskudd   150 sek. 

2 serier á 5 skudd   150 sek. 

2 duellserier á 5 skudd 

1 serie á 5 skudd   20 sek. 

1 serie á 5 skudd   10 sek. 
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10 m luftpistol 

Alle klasser    30 skudd 

 

Skytetid: 45 min, inklusive fritt antall prøveskudd 

 

Viltmål 

10 m  

2 prøveskudd foran hver 10-skuddserie. 

10 skudd langsomme sprang. 

10 skudd hurtige sprang. 

Prøveskudd etter gjeldende program internasjonalt og nasjonalt. 

 

Lerdue 

Nordisk Trap  

100 duer - skytes på baner og duer etter gjeldende reglement for Nordisk trap. 

 

3. Avstand/Skiver 
Rifle 

100/200/300 m  

Skytingen kan foregå på 300 m mot 1,5m skive, eller på 200 m mot 1m (internasjonal) skive. (Se eget 

reglement for NSF og DFS) 

Skyting mot elektroniske skiver er tillatt. 

Rekrutter kan skyte om rekruttmerke på 100 m mot 100m skive. MP7 kan skyte på 100 m mot 100m skive. 

 

10 m og 15 m  

Det benyttes skiver ifølge gjeldende reglement for programmet. 

 

Pistol 

25 m (Fin og Grov) 

Det benyttes Duellskive. 

10 m luftpistol 

Det benyttes internasjonale luftpistolskiver. 

 

Viltmål 

10 m  

Det benyttes gjeldende skiver for programmet. 

 

4. Våpen/Utstyr 
Rifle 

100/200/300 m  

Det deles inn i 2 våpenklasser: 

Klasse A: Presisjonsvåpen som er godkjent av DFS og Forsvaret. 

  NSFs standardrifle. 

Klasse B: HK416/MP7 og godkjente våpen med åpne sikter. 

Sivil utgave av HK416 «Heckler & Kock MR223» er tillatt. 

  Våpenets originale reim kan benyttes som støtte. 

Det er ikke tillatt å benytte magasinet eller annen form for fast støtte under våpenet. 

 

Utstyr og bekledning iht. NSFs, DFS´ og Forsvarets reglementer. 

Kikkertsikte er ikke tillatt. 

 

10 m og 15 m  

Alle luft- og cal..22 våpen godkjent for bruk innendørs kan brukes. Dog er magasin ikke tillatt. Ved bruk av 

luftvåpen på 15 meter benyttes tolk cal. .22. 

Bekledning etter NSFs reglement. 
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Pistol 

25 m  

Fin: T.o.m. cal. .32 

Grov: Fra 9 mm og oppover, pistol eller revolver. 

Skytes kun med en hånd (også for rekrutter). 

Det tillates inntil 2 funksjonsfeil. 

 

Viltmål 

10 m  

Alle våpen godkjent for bruk på 10 m luft. 

Bekledning etter NSFs reglement. 

 

Lerdue 

Nordisk trap  

Våpen og ammunisjon etter gjeldende reglement. 

 

5. Merker, medaljer, stjerner og statuett.  
Rekruttmerke Rekruttmerke oppnås etter å ha klart kravet til rekruttmerke. Merket kan oppnås kun 

en gang. Som rekrutter regnes utøvere som inneværende år fyller 16 år eller mindre. 

Bronsemerke:  Bronsemerke oppnås etter å ha klart kravet til bronsemerke. 

Sølvmerke: Sølvmerke oppnås etter å ha klart kravet til sølvmerke. 

Gylt merke: Gylt merke oppnås etter å ha klart kravet til gylt merke. 

Bronsemedalje: Bronsemedalje oppnås etter å ha klart kravet til bronsemedalje. 

Sølvmedalje: Sølvmedalje oppnås etter å ha klart kravet til sølvmedalje. 

Gylt medalje: Gylt medalje oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje. 

Bronse emaljestjerne: Bronse emaljestjerne oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje i tre forskjellige 

år etter gylt medalje. 

Sølv emaljestjerne: Sølv emaljestjerne oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje i tre forskjellige år 

etter emaljestjerne i bronse. 

Gylt emaljestjerne: Gylt emaljestjerne oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje i tre forskjellige år 

etter emaljestjerne i sølv. 

Statuett: Statuett oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje første år etter gylt 

emaljestjerne. 

 

For å oppnå merker er det kun resultater som teller. Det er ikke krav om at bronsemerke skal være oppnådd 

før det kan skytes om sølvmerket, og ikke krav om at sølvmerke må være oppnådd før det kan skytes om gylt 

merke. 

Kravet til gylt merke må være oppnådd før det kan skytes om bronsemedalje påfølgende år. Deretter må 

sølvmedalje oppnås før det kan skytes om gylt medalje. 

Det kan skytes om en medaljevalør flere ganger i samme kalenderår, men bare ett resultat kan registres som 

tellende. 

 

Skyting om NAIS-medaljene kan ikke legges inn i andre skyteprogram. 

 

For å markere oppnådd(e) emaljestjerne(r) kan gylt stjerne festes til medaljebåndet eller båndspennen 

(maksimalt 3). 

 

6. Merke- og medaljekrav 
Rifle 

100/200/300 m  

Rekruttmerke 110 poeng (Kan skytes på 100 m) 

 

Klasse A    Klasse B  

Bronsemerke 130 poeng Bronsemerke 120 poeng 

Sølvmerke  140 poeng Sølvmerke  130 poeng 

Gylt merke  150 poeng Gylt merke  140 poeng 
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Bronsemedalje 160 poeng Bronsemedalje 150 poeng 

Sølvmedalje  170 poeng Sølvmedalje  160 poeng 

Gylt medalje 185 poeng Gylt medalje 175 poeng 

 

10 m/15 m 

   10 m 40 sk. 10 m 60 sk. 15 m 30 sk.  

Rekruttmerke 230 poeng*   245 poeng 

Bronsemerke 300 poeng 480 poeng 220 poeng 

Sølvmerke  315 poeng 495 poeng 235 poeng 

Gylt merke  330 poeng 510 poeng 245 poeng 

Bronsemedalje 340 poeng 525 poeng 255 poeng 

Sølvmedalje  345 poeng 535 poeng 265 poeng 

Gylt medalje 355 poeng 550 poeng 275 poeng 

 

* 30 skudd m/anlegg 

 

Pistol  

25 m / 10 m luftpistol, 30 skudd 

Rekruttmerke 25 m fin   180 poeng 

Rekruttmerke 10 m luft  160 poeng 

 

25 m fin 25 m grov 10 m luft   

Bronsemerke 200 poeng 180 poeng 180 poeng  

Sølvmerke  210 poeng 190 poeng 190 poeng  

Gylt merke  220 poeng 200 poeng 200 poeng  

Bronsemedalje 240 poeng 220 poeng 220 poeng  

Sølvmedalje  250 poeng 230 poeng 230 poeng  

Gylt medalje 260 poeng 240 poeng 240 poeng  

 

Viltmål 

10 m, 10 + 10 skudd 

Rekruttmerke 110 poeng  

Bronsemerke 130 poeng  

Sølvmerke  140 poeng  

Gylt merke  150 poeng  

Bronsemedalje 162 poeng  

Sølvmedalje  174 poeng  

Gylt medalje 188 poeng  

 

Lerdue 

Nordisk trap, 100 duer  

Rekruttmerke 55 treff 

 

   Menn sr. og jr.  Ungdom, kvinner sr. og jr. 

Bronsemerke 65 treff   60 treff 

Sølvmerke  70 treff   65 treff 

Gylt merke  75 treff   70 treff 

Bronse medalje 80 treff   75 treff 

Sølv medalje 85 treff   80 treff 

Gylt medalje 93 treff   88 treff 

 

7. Protokoller  
Offisielle resultater underskrevet av arrangøren gjelder som godkjent resultat. Skytterens lag fører og 

arkiverer registreringskort. I Forsvaret registrerer skytterens avdeling resultatet i FIF etter gjennomføring. 

 

Reglementet er vedtatt av Norges Skytterforbunds styre og gjort gjeldende fra 01.10.1995, med 

justeringer av 16.04.2005, 29.11.2011 og 24.08.2021. 
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********************** 

 

Administrative bestemmelser  
Som det fremgår av reglementet, baserer registreringen av resultater seg på et tillitsforhold mellom arrangør 

og Norges Skytterforbund. Arrangør registrerer og arkiverer resultatene. De rapporteres ikke til Norges 

Skytterforbund. 

 

Bestilling gjøres på www.skytterlinken.no. Varene faktureres. Forsvaret bestiller via innkjøpsordre og 

faktureres gjennom Forsvarets regnskapsavdeling. Forsvarets avdelinger vil av praktiske årsaker få anledning 

til å kjøpe store kvanta merker, medaljer og stjerner for selv å holde lager og føre regnskap. 

http://www.skytterlinken.no/
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KVARTMATCH  

 

1.   Arrangører  
Skyting om KVARTMATCH-medaljene kan arrangeres av avdelinger i Forsvaret samt alle klubber/lag 

tilsluttet Norges Skytterforbund og Det Frivillige Skyttervesen. 

 

2.   Program  
3 prøveskudd i serie med anvisning etter serien. 

2 prøveskudd med anvisning for hvert skudd. 

10 skudd liggende med anvisning for hvert skudd. 

10 skudd stående med anvisning for hvert skudd. 

10 skudd knestående med anvisning for hvert skudd. 

Det skytes tre prøveskudd mellom hver stilling med anvisning for hvert skudd. 

Skytetiden er ett minutt pr. tellende skudd. 

 

3.   Avstand/Skiver  
Skytingen foregår på 300 m mot 1,5 m skive, eller på 200 m mot 1 m (internasjonal) skive. (Se eget 

reglement for NSF og DFS). 

Skyting mot elektroniske skiver er tillatt. 

 

4.   Våpen/Utstyr  
Det deles inn i 2 våpenklasser: 

Klasse A: Presisjonsvåpen som er godkjent av DFS og Forsvaret. NSFs standard- og fririfler. 

Klasse B: HK416 og godkjente våpen med åpne sikter. 

Utstyr og bekledning benyttes iht. NSFs, DFS´ og Forsvarets reglement. 

 

5.   Merker, medaljer, stjerner og statuett 
Merke: Merke oppnås etter å ha klart kravet til merke. 

Bronsemedalje: Bronsemedalje oppnås etter å ha klart kravet til bronsemedalje. 

Sølvmedalje:  Sølvmedalje oppnås etter å ha klart kravet til sølvmedalje. 

Gylt medalje:  Gylt medalje oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje. 

Bronse emaljestjerne:  Bronse emaljestjerne oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje etter at gylt 

medalje er tatt. 

Sølv emaljestjerne:  Sølv emaljestjerne oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje etter at 

emaljestjerne i bronse er tatt. 

Gylt emaljestjerne:  Gylt emaljestjerne oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje etter emaljestjerne 

i sølv er tatt. 

Statuett:  Statuett oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje etter gylt emaljestjerne (NB 

som for NIAS). 

 

Bronsemedalje må oppnås før det kan skytes om sølvmedalje og sølvmedalje må oppnås før det kan skytes 

om gullmedalje. 

Det kan skytes om samme medaljevalør flere ganger i samme kalenderår, men bare ett resultat kan 

registreres som tellende. 

 

Skyting om kvartmatch-medaljene kan legges inn i andre skyteøvelser, som f.eks. øvelsene 3x20 skudd (1/2 

match) og 3x40 skudd (1/1 match). I slike tilfeller teller de første ti skuddene i hver stilling. 

 

6.   Merke- og medaljekrav 
Klasse  A Klasse  B  

Merke  250 poeng 190 poeng 

Bronsemedalje 265 poeng 210 poeng 

Sølvmedalje  275 poeng 235 poeng 
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Gylt medalje 285 poeng 255 poeng 

 

 

7.   Protokoller  
Protokoller skal føres i anvisergraven og underskrives av anvisersjef og skyteleder. Arrangørene fører og 

arkiverer registreringskort. 

 

Reglementet er vedtatt av Norges Skytterforbunds styre og gjort gjeldende fra 01.01.1991, med 

justeringer av 24.08.2021. 

   

 

************************* 

 

Administrative bestemmelser  
Som det fremgår av reglementet, baserer registreringen av resultater seg på et tillitsforhold mellom arrangør 

og Norges Skytterforbund. Arrangør registrerer og arkiverer resultatene. De rapporteres ikke til Norges 

Skytterforbund. 

 

Bestilling gjøres på www.skytterlinken.no. Varene faktureres. Forsvaret bestiller via innkjøpsordre og 

faktureres gjennom Forsvarets regnskapsavdeling. Forsvarets avdelinger vil av praktiske årsaker få anledning 

til å kjøpe store kvanta merker, medaljer og stjerner for selv å holde lager og føre regnskap. 

 

http://www.skytterlinken.no/

