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Tilfeldig møte med skyting
Det er en stund siden Tobias Austevoll Lyssand var 11 
år gammel, og fikk prøve skyting for første gang. Med 
 mestringsfølelse og engasjerte foreldre ga dette mersmak.  

Tobias har en nedsettelse i ene armen, som gjør at han 
trenger tilpasset utstyr for å skyte. Den da nylig etablerte 
klubben Os Sportsskyttere la godt til rette for at han og andre 
paraskyttere skulle få være med i miljøet i klubben. Nå er han 
15 år gammel, og har allerede oppnådd svært gode resultater, 
til tross for sin unge alder.  

Både trivselen og resultater skyldes nok både engasjerte 
foreldre og en engasjert klubb. Tobias har blitt svært godt 
mottatt i skyttermiljøet og som første paraskytter i Os 
 Sportsskyttere. Han har allerede deltatt på flere samlinger i 
regi av Norges Skytterforbund (NSF), sammen med flere andre 
unge skyttere.  
 
Tobias presiserer at paraskyting er et godt tilbud for alle 
uansett funksjonsnedsettelse, og at det er plass til alle i 
 skyttermiljøet. Det eksisterer tilrettelagte paraklasser, som 
også er integrert i klubben. Dermed vil du få være en del av 
  skytter-miljøet uavhengig av dine forutsetninger eller alder.  

«Jeg fortsetter med skyting først og fremst fordi jeg 
syns det er gøy, og det er kjekt å ha fremgang. 
Jeg har også satt meg mål om å få bli med i 
mesterskap i inn- og utland.» 

Du er hjertelig velkommen 
i NSF!



Skyting på blink er en idrett med lange tradisjoner i Norge. 
Bergenserne var tidligst ute med å organisere  skytesporten 
her i landet, dette arbeidet ble startet allerede i 1769.

Vil du også prøve paraskyting? 
Vår integreringskonsulent bistår både deg som utøver og 
klubben med å legge til rette for at du kan få prøve para-
skyting. Skyting er en idrett hvor det i stor grad er mulig å 
tilpasse og tilrettelegge for mange ulike 

 funksjonsnedsettelser, inkludert blinde og svaksynte. 
Både forbundet og klubb er behjelpelige med utlån av 
 nødvendig utstyr, derfor trenger du ikke gå til innkjøp av noe 
utstyr for å prøve skyting. 

Om du har noen spørsmål eller ønsker å komme i kontakt 
med en klubb i nærheten av deg, ta kontakt med NSFs 
 integreringskonsulent Gyda Winther. 
Tlf. 936 95 847 gyda.winther@skyting.no 

Dersom du selv ønsker å ta kontakt med nærmeste klubb, kan 
du finne klubben som er nærmest deg via våre nettsider. Om 
du ikke finner en klubb i ditt nærområde, kan du ta kontakt 
med oss, så kan vi sammen se på  mulighetene for oppstart/
prøveskyting.

Norges Skytterforbund   
- Vil du også prøve paraskyting?



SIKRING AV SKYTEBANER
• Skytebaner over hele verden har valgt denne type skyteforheng, både Politi, Forsvaret og 
 private skytebaner
• Unik naturgummi; splintres ikke som en fiberplate, men lukker seg og etterlater kun et  
 nålstikk etter prosjektilet
• LINAX bevarer sine egenskaper, noe som gir skyteforhenget lang levetid
• LINAX skyteforheng gir skytterne økt sikkerhet mot farlige rikosjetter
• Farlig blystøv forblir bak forhenget hvor det kan suges ut
• Demper støy fra skudd og anslag på bakveggen
• LINAX skyteforheng tilpasses kundens mål, også for mobile installasjoner
• Forhengene kan leveres med praktisk oppheng på skinner
• Hvitt skyteforheng til dias prosjektering leveres på forespørsel

Skyteforhengets levetid er avhengig av hvilken type våpen og ammunisjon 
som benyttes, f. eks. 22 cal. 38 wadcutter, 44 magnum, 6,5 mm, 303 cal., 357 
magnum, 45 auto og 9 mm. Anvend ikke lett ammunisjon eller luftvåpen

Kan tilpasses bruk av annen ammunisjon som f. eks. “Hollow point bullet”



I pistol er det flere øvelser med klasser og eget 
 regelverk for paraskyttere:  
- Luftpistol, fire ulike skyteprogram, skytes på
 10 meters hold  
- Finpistol, 60 skudd, skytes med konkurransepistol
 (.22 cal.) på 25 meters hold 
- Fripistol, 60 skudd, skytes med konkurransepistol
 (.22 cal.) på 25 meters hold  

Man skyter med en hånd uten støtte for ar-
men.  Skytestillingen er stående eller sittende på 
  krakk/ rullestol med ingen eller delvis ryggstøtte.  

I tillegg er det i konkurranser i luftpistol og finpistol 
en egen åpen klasse for de som har behov for støtte i 
skytestillingen, eller ikke er blitt klassifisert.  

I baneskyting med pistol er det dessuten flere øvelser 
der utøvere med funksjonsnedsettelser kan delta i de 
vanlige klassene, forutsatt at man kan skyte uten støtte 
for våpen/skytearm. 

Paraskyting med hagle går under navnet Para Trap, 
 fordi det er øvelsene Nordisk Trap og OL-trap som er 
lagt til rette for personer med funksjonsnedsettelser. 
Nordisk Trap er hovedøvelsen i Norge, siden man 
der har baner mange steder over hele landet. OL-trap 
er øvelsen som skytes internasjonalt, men den er 
v anskeligere å beherske, og det er få steder i Norge 
som har bane for denne øvelsen. 

Konkurranser i Nordisk Trap består av 4 serier på 
25 skudd, til sammen 100 skudd. 

I Para Trap er det tre klasser for skyttere med ulike 
funksjonsnedsettelser, en for utøvere som sitter og 
skyter og to for stående skyttere.

Pistol

Lerdue



www.horselslaben.no

Hørselslaben AS er en av landets fremste  
produsenter og leverandører innen  
øreprodukter. Vi leverer formstøpte  

ørepropper til privatpersoner og bedrifter 
over hele landet. Våre produkter blir  

produsert og nøye tilpasset dine ører  
på vår «hørselslab».

SPESIALIST PÅ 
FORMSTØPTE ØREPROPPER  

TIL JAKT OG SKYTING

Rifle
I rifle har disse øvelsene klasser med eget regelverk for 
paraskyttere: 
- 10 m luftrifle 
- 15 m miniatyrrifle (.22 cal.) 
- 50 m miniatyrrifle (.22 cal.) 
 
Det er flere klasser i hver øvelse, med ulike skyte-
stillinger. Avhengig av hvilken funksjonsnedsettelse 
utøverne har, skyter man med ulik grad av støtte både 
til kroppen og våpenet. 
Rifleskyttere bruker spesiallagde skyteklær som hjelper 
skytteren å holde våpenet stødig. 



Skyting for blinde og svaksynte

Blinde og svaksynte skyttere bruker samme type rifle 
og blink som skyttere i andre klasser. Den eneste 
tilpasningen som gjøres, er oppsett av et kamera 
som lager lyd når man sikter på blinken og  tilhørende 
 øreplugger som skytteren bruker. Dette utstyret er 
det per i dag få klubber som har, ta kontakt med 
 integreringskonsulenten for hjelp i den forbindelse. 

Det er to skyteøvelser som blinde og svaksynte kan 
konkurrere i, begge skytes med luftrifle på 10 m.  

Skyttere med
hørselsnedsettelser 
NSF ønsker å integrere personer med hørselsnedset-
telser i skyttermiljøet. Det er per 
i dag få utøvere i miljøet, men vi ønsker å utvide 
tilbudet og skape et mer inkluderende miljø også 
for disse skyttere. 

Ta kontakt med NSFs integreringskonsulent for mer 
informasjon.







E-post: jfs@jaktogfiskesenteret.no

Klassifisering
Klassifisering innebærer at skytterens funksjonsnedsettelse 
vurderes av en lege med spesialkompetanse, som utfra et 
internasjonalt regelverk avgjør hvilken klasse skytteren skal 
konkurrere i. Klassifiseringen vil ha mye å si for hva  skytteren 
kan bruke av hjelpemidler/assistanse i konkurranser, og 
 hvilke skytestillinger og støtte til våpen man kan bruke. 
Klassifisering blir med andre ord brukt som et verktøy for 
å tildele hver skytter rett klasse, slik at utgangspunktet for 
rettferdig konkurranse blir mest mulig riktig. 

Klassifisering organiseres av Skytterforbundet, ofte i 
tilknytning til NM eller andre større arrangementer.  

For å delta i de vanlige paraklassene i åpne stevner må man 
ha gjennomgått en klassifisering. I rifle og pistol er det også 
åpne klasser der alle kan delta uansett om man er klassifisert 
eller ikke. 

De som ønsker å konkurrere internasjonalt, enten det er i 
åpne stevner eller i landslagssammenheng, må være 
nasjonalt klassifisert og vil også måtte gjennomgå en 
internasjonal klassifisering. 
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ordre@norma.as 22 07 13 00 Norma skytterprodukter.noskytterprodukter.no

Alt av ammunisjon, ladekomponenter og rekvisita 
til lag og privatpersoner!

Postboks 5000, 0840 Oslo
Besøksadresse: Sognsveien 73, 0854 Oslo

www.skyting.no

nsf@skyting.no
Tlf. +47 21 02 98 50

Org.nummer: 946168114


