AKTIVITETS-REGLEMENT

FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE
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Bedriftsidretten: Aktivitetsreglement for skyting
1 Generelt
Skyting innen bedriftsidretten omfatter følgende våpen/avstander/øvelser:
o Luftvåpen/10m/stående
o Miniatyrrifle/15m og 50m/stående, liggende, 2- (liggende og knestående) og 3stillinger (liggende, knestående og stående)
All skyting innen bedriftsidretten arrangeres etter følgende reglement:
o Norges bedriftsidrettsforbund (NBIF)
http://www.bedriftsidrett.no
o Dette aktivitetsreglement for skyting med luftvåpen og miniatyrrifle
http://www.bedriftsidrett.no
o Krets-spesifikke kamp- og konkurranseregler. Eventuelle slike regler skal være
bekjentgjort på kretsens nettside og gjengis/refereres på innbydelser når de benyttes.
http://www.bedriftsidrett.no og klikk inn på din krets.
I bedriftsidretten benyttes følgende bane-reglement:
Den Internasjonale Skytterunions (ISSF)
http://www.issf-sports.org
Norges Skytterforbunds (NSF)
http:www.skyting.no
Utstyrsreglementet for bedriftsidretten i Norge har reservasjoner i forhold til ISSF sin siste
oppdatering, se kapittel 4.
Funksjonshemmede skyttere som er medlem i bedriftsidrettslag kan delta**.
Følgende reglement gjelder:
o Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
http://www.idrett.no
o Norges Skytterforbund
http:www.skyting.no
** Deltakelse i arrangement i NBIF-regi betinger at anlegg er tilrettelagt.
Arrangør må kontaktes for å sjekke graden av tilrettelegging.
Deltakere må selv sørge for hjelpere og nødvendige hjelpemidler.
1.1 Endringer/oppdateringer fra forrige utgave (Okt 2011)
Kapittel
Beskrivelse
Generelt
Redaksjonelle endringer for bedre lesbarhet
4
Skjerming av bedriftskyting for endringer i ISSF sitt reglement og utdyping av
viktige forhold mht utstyr.
4.1
Forbud mot bruk av trykkluft-beholder som er utgått på dato.
6
Krav om godkjent dommer for å arrangere stevner.
6.2
Presisering av skytetider
6.5.3
Presisert handtering av feilskudd
8..6 og 8.7 Presisert hvordan etablerte skyttere klassifiseres i deres første sesong og
klassifisering for etablerte skyttere som starter i en ny øvelse.

Utgave Oktober 2013

Side 2 av 15

Bedriftsidretten: Aktivitetsreglement for skyting
2 Sikkerhet
Se eget sikkerhetsreglement på Forbundets nettside http://www.bedriftsidrett.no .
3 Skiver
Skiver som benyttes i stevner som inngår i klassifisering skal være godkjent av NBIF eller
ISSF/NSF, se detaljer pr. avstand og øvelser under.
3.1 Stående 10m. og 15m.
Følgende skivetyper benyttes til klasseføring:
o Luftpistol 10m.: ISSF/NSF 10m pistolskive
o Luftrifle 10m.: NBIF 10m. og ISSF/NSF 10m. rifleskiver
o Miniatyr 15m.: ISSF/NSF 15m. rifleskive
Andre skivetyper kan benyttes, se eget kapittel om ikke-klassifiserende skyteprogram.
3.2 Miniatyrrifle liggende og flerstillinger.
50m: ISSF/NSF 50m. rifleskive.
15m: ISSF 10m. luftrifleskive
4
Utstyrsreglement
Det er ikke obligatorisk å bruke spesialutstyr som skytterdress og sko for å delta i bedriftskyting. For
de som har slikt utstyr gjelder reglene i kap. 4.2. og kap. 4.3.

Kapittel 4.1 – 4.3 er nasjonale regler for bedriftskyting. I konkurranser utenfor Norge er
skytterne selv ansvarlig for å undersøke og forholde seg til gjeldende utstyrsreglement for
den aktuelle konkurransen.
Det er tillatt for kretsene å vedta unntak fra kap. 4.1. Gyldighetsområdet for unntak er
konkurranser i egen krets. I kretser som ikke har vedtatt unntak og i nasjonale stevner (for
eksempel NM) gjelder dette reglement.
4.1

Våpentyper
Bedriftskyting foregår med luftvåpen (pistol og rifle) kal. 4.5 mm og miniatyrrifle kal.
.22.
Luftvåpen kan være iht. til ISSF sitt regelverk både før og etter 2013.
OBS: Trykkluft-beholdere som er utgått på dato er ikke tillatt å bruke.
Miniatyrrifle kan være iht. til ISSF sitt regelverk både før og etter 2013.
I tillegg kan det benyttes kal .22 rifle iht. DSF sitt regelverk med unntak, se punkt under om bruk av rem.

Bruk av rem:
- Ikke tillatt å bruke i en-stilling stående.
- Tillatt i en-stilling liggende og fler-stillinger.
Siktemidler:
Optiske hjelpemidler som for eksempel ”Adler-auge” og fastmontert brilleglass på baksikte er
tillatt å bruke uten aldersbegrensninger.
o Det er kun tillatt med dioptersikte på rifle og åpent sikte på pistol.
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4.2

Bekledning
Det er ikke nødvendig med spesielle skytterklær for å delta i bedriftskyting.
I bedriftskyting tillates bekledning iht. DSF sitt utstyrsreglement og NSF/ISSF sitt
regelverk før og etter 2013.
Rifleskyting og skytterjakke: Det anbefales å bruke jakke som ikke er glatt.
Når skytterjakke benyttes gjelder krav til overlapp mellom knapp og knapphull iht.
NSF/ISSF sitt gjeldende reglement.

4.3

Skotøy
Det er ikke nødvendig å bruke spesielle skyttersko for å delta i bedriftskyting.
Det anbefales å unngå skotøy med tykke og myke såler.
Skotøy med avstivning som f.eks. vernesko/støvler og alpinstøvler er ikke tillatt å
bruke.
I pistolskyting skal skoenes øvre kant være nedenfor ankelen.

5

Konkurranser

5.1 Terminliste
Kretsens skytterutvalg skal utarbeide terminliste forut for hver sesong.
Både serie, cup, kretsmesterskap og andre enkeltstående stevner skal inngå samt eventuelle
avvik fra/tillegg til dette konkurransereglement.
Terminlisten fungerer som innbydelse og den skal legges ut på kretsens internettsider.
Arrangementer som ikke er terminfestet skal den enkelte arrangør søke Kretsen om å få
gjennomføre. Søknadene skal behandles fortløpende.
5.2 Innbydelse til åpne stevner, cup’er og serier
Dette gjelder innbydelser til terminfestede arrangement og arrangement som er approbert etter
publisering av terminlister. Formålet er vanligvis å markedsføre arrangementet til en større
målgruppe enn egen sone/krets.
Innbydelsen skal inneholde dato og fremmøtetid, arrangementssted, program, startkontingent,
premiering og påmelding (forhånd og/eller på banen).
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5.3 Individuell konkurranse
Individuell konkurranse skjer vanligvis klassevis på klasseførende program.
Det er tillatt å slå sammen klasser dersom det er hensiktsmessig, f.eks at det kun er en deltaker
i en klasse. Det er ikke tillatt å slå sammen flere enn 2 nærliggende klasser. Eventuell mulig
sammenslåing skal være bekjentgjort på forhånd i terminlister og innbydelser.
(Skytterne klassifiseres uansett iht. oppnådd poengsum.)
Det kan også arrangeres andre program i individuell konkurranse, se eget kapittel om ikkeklassifiserende skyteprogram.
Premiering pr. klasse skal være til påbegynt ⅓ av antall deltakere som fullfører. Premiering
utover dette er opptil den enkelte arrangør å bestemme. Iht. NBIF sin lov er det ikke tillatt å gi
pengepremier.
(Dersom det kun er en deltaker i en klasse kan premieverdien settes til en lavere verdi, da det
ikke er reell konkurranse om 1. plassen.)
Premieverdier:
Premienes verdi skal være i forhold til startkontingent og deltakelse. Arrangøren bør ha et
rimelig overskudd og deltakerne skal premieres i tråd med bedriftsidrettens ånd.
5.4 Lagkonkurranse
Lagkonkurranse kan arrangeres sammen med individuell konkurranse. Det skal fremgå av
terminlister/innbydelser at det arrangeres lagkonkurranse.
Den vanligste formen for lagkonkurranse er mellom 3-deltakerslag. Antall deltakere kan
variere mellom 2 og 5 deltakere. Om lagene skal navngis med eventuelle reserver eller om det
er de beste fra hver klubb som utgjør laget er opptil arrangøren å bestemme.
Ved forhåndspåmelding av navngitte lag skal lagsammensetning med eventuell reserve være
meddelt arrangøren før første lagdeltaker skyter.
Når de beste deltakerne fra hvert bedriftsidrettslag teller og et bedriftsidrettslag melder på
flere enn ett lag, skal alle lagene unntatt sistelaget navngis. Ved eventuelt frafall rykker den
beste fra påfølgende lag inn på det laget som mangler skytter.
Lagkonkurranse kan også arrangeres mellom kretser eller soner innenfor en krets.
Kretsens/sonenes skytterutvalg må tilpasse konkurransereglement for denne type
lagkonkurranse etter lokale forhold.
Premiering i lagkonkurranse skal være til påbegynt ⅓ av antall lag som fullfører.
5.5 Korrespondanseskyting
Bedriftsidrettslag kan arrangere korrespondanseskyting. Innbydelsen skal omfatte
påmeldingsfrist, startkontingent, skyteprogram, tidsplan og premiering. Søknad skal sendes til
egen krets for behandling. Søknadene behandles fortløpende. Stevner som skal distribueres til
andre kretser skal i tillegg godkjennes av Forbundsadministrasjonen. Kretsene søker
Forbundet om approbering.
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5.6 Krets- og sone-mesterskap
Denne type mesterskap arrangeres iht dette konkurransereglement.
Relevant organisasjonsledd og skytterutvalg tildeler disse mesterskapene.
Approbering av slike mesterskap skjer enten ved godkjenning av terminlistene eller ved
tildeling basert på søknad fra lag(ene).
Det anbefales å benytte NM-reglementet som veiledning mht. premiering.
5.7 Norgesmesterskap
NM arrangeres iht eget reglement som ligger ute på NBIF sin skytesider.
Lag/kretser må søke Forbundet om å arrangere dette. Forbundet tildeler arrangementet,
5.8 Klassifiserende skyteprogram
Arrangement som er godkjent av bedriftsidrettens organisasjonsledd (Krets/Forbund) som
skytes på godkjente skiver skal brukes til å klassifisere deltakerne når serien i sin helhet
skytes på samme type skive.
Eventuell finaleskyting skal ikke telle som klassifiseringsgrunnlag.Ikke-klassifiserende
skyteprogram
Det kan arrangeres konkurranser som ikke er egnet for klassifisering iht. dette reglement.
Eksempler på slike konkurranser er forskjellige godkjente skivetyper i programmet,
figurskiver og hurtigskyting.
Innbydelser til denne type konkurranser skal inneholde konkurranseregler og det skal angis at
konkurransen ikke skal benyttes til klasseføring.
I denne type konkurranser deltar skytterne i samme klasse som på bedriftskive.

6 Stevnearrangement
Krav til bemanning er tilstrekkelig antall funksjonærer til å dekke sikkerhet, dømming og
resultatservice. Minst en av funksjonærene skal være godkjent dommer.
Kretsens skytterutvalg er ansvarlig for å gjennomføre dommerkurs.
6.1 Fremmøte
Skytteren skal ved fast oppsatt starttid for skyting møte frem minst 15 minutter før tildelt
start-tidspunkt, for å ha tid til de siste forberedelser før konkurransen begynner.
Påkledning og klargjøring av utstyr skal skje utenfor standplass hvis mulig.
Arrangøren avgjør om en skytter mister retten til å delta, hvis han/hun ikke er til stede ved evt.
opprop eller ikke er klar til å skyte når skytingen skal begynne.
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6.2 Skytetider
Tabellen under viser tillatt maksimal skytetid og gjelder både rullerende start og felles-start
Program
Skivetrekk
Elektroniske skiver Manuelt skivebytte
30 skudd
60 min
50 min
2 prøveskiver à 5 min.
inkl. prøveskudd
inkl. prøveskudd
6 min. pr. 5-skuddserie
40 skudd
75 min
65 min
2 prøveskiver à 5 min.
inkl. prøveskudd
inkl. prøveskudd
6 min. pr. 5-skuddserie
45 skudd
80 min
70 min
2 prøveskiver à 5 min.
inkl. prøveskudd
inkl. prøveskudd
6 min. pr. 5-skuddserie
60 skudd
100 min
90 min
2 prøveskiver à 5 min.
inkl. prøveskudd
inkl. prøveskudd
6 min. pr. 5-skuddserie
Program på flere enn
20 min.
20 min.
2 prøveskiver à 5 min.
60 skudd
tillegg pr. 15 skudd tillegg pr. 15 skudd
6 min. pr. 5-skuddserie
Separat finaleskyting
18 min. inkl.
15 min. inkl.
2 prøveskiver à 5 min.
prøveskudd
prøveskudd
6 min. pr. 5-skuddserie
Fritt antall
prøveskudd + 10
Fritt antall
tellende skudd
prøveskudd + 10
tellende skudd
Enkeltskudd: 60 sek pr skudd
Sammenhengende
serie og finaleskyting

10 skudd,
12 min. tillegg

10 skudd,
10 min. tillegg

2x 5 skudd,
6 min. pr. skive

Enkeltskudd: 60 sek pr skudd
6.3 Antall skudd pr. skive
Rifle 10m. og 15m.:
1 - ett skudd pr. blink (5 skudd på 5-blinket skive).
Rifle 50m. liggende:
3 - tre skudd pr. blink (15 skudd på 5-blinket skive).
Rifle 50m. 2- og 3-stillinger: maks 3 skudd pr. blink i liggende,
maks 5 skudd pr. blink i knestående og stående.
Luftpistol 10m.:
5 – fem skudd pr. blink. I NM og krets-/sone-metsreskap kan
arrangøren velge å benytte 2 skudd pr. skive
(Tid: 120 sekunder. pr skive)
6.4

Regler for bruk av skiver, skivetrekk og elektroniske skiver.

6.4.1

a.
b.
c.
d.
6.4.2

Generelt
Skiver som benyttes i samme arrangement skal være like og av samme fabrikat.
I konkurranse, skal skiver påskytes i nummerert stigende rekkefølge
Skivene skal behandles forsiktig og ikke påføres skade.
Manipulering av skivene er ikke tillatt og medfører diskvalifikasjon.
Skivetrekk

Avhengig av lokalt arrangement:
o Skytteren samler dem i stigende rekkefølge og leverer dem i sekretariatet for dømming
etter gjennomført program.
o Skytteren legger ferdigskutte skiver på anvist plass for avhenting av arrangør.
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Elektroniske skiver
Det er opptil arrangøren å velge hvilken type sikteblink (NBIF eller ISSF/NSF) som
benyttes til 10m rifleskyting. Valg av skivetype er uavhengig av valgt sikteblink.
Informasjon om valgt sikteblink/skivetype type skal være oppslått på banen.
Det er imidlertid ikke tillatt å bruke forskjellige rifle 10m sikteblinker når konkurransen
går på en og samme skivetype.

6.4.3

kontroller følgende som forberedelse til konkurransen
o at sikteblinkene er hele
o at det er tilstrekkelig med papir igjen på rullen
o at skivetypen er riktig satt opp
o for å redusere muligheten for feilregistrering skal fremtrekket minimum være:
- 20mm på rifleskiver stående 10m og 15m
- 20mm på rifleskive liggende 50m
- 35mm på pistolskive 10m
Under konkurransen:
o Skytteren må melde fra straks til standplassleder ved mistanke om uregelmessigheter.
o Ved felles-start skal arrangøren påse at sikteblinkene er hele.
o Ved rullerende skyting skal arrangøren påse at sikteblinken(e) er hel(e) før ny(e)
skytter(e) begynner på prøveskuddene. Lapp eller bytt sikteblinken(e) ved behov. Det
er da nødvendig å avbryte skytingen.
Ref. kap. 6.7: Legg til skytetid tilsvarende avbruddet og informer om tillagt skytetid.
o Sikkerhet: Husk å sjekke at alle våpen på standplass har ÅPEN LADEPORT
mens lapping/skivebytte pågår og at ingen rører våpenet sitt mens det er folk
mellom standplass og skiver.
6.5 Feilskyting
Det skal skytes riktig antall skudd pr. skive iht. programmet. Ved avvik gjelder følgende
bestemmelser:
6.5.1

Klikk eller tomskudd

Ved klikk (.22) eller tomskudd (luftvåpen) er skytteren berettiget til å prøve på nytt uten
tillegg i skytetid.
6.5.2

Flere skudd enn tillatt

Inntil 2 skudd flere enn tillatt antall på egne skiver tolereres.
o Pappskiver: Beste skudd på feilskutt(e) skive(r) annulleres.
o Elektroniske skiver: Inntil 2 skudd for mange tillates. De siste skuddene annulleres og
det trekkes 2 poeng fra oppnådd sum pr. feilskudd.
3 skudd eller flere enn angitt i programmet medfører diskvalifikasjon.
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6.5.3

Feil antall skudd på enkeltskiver

Feil antall skudd i en av skytterens egne skiver, med tilsvarende færre skudd i en av
påfølgende skiver straffes ikke når det totale antall skudd er i henhold til programmet, og når
feilen ikke forekommer mer enn 2 ganger i løpet av programmet.
Det/de dårligste skudd(ene) overføres til påfølgende skive som inneholder færre skudd
tilsvarende antall feilskudd.
Ved 3 eller flere feil av denne art i samme program trekkes 2 poeng pr feilskyting.
6.5.4

Treff på annen skytters skive

En skytter som får treff fra en annen skytter på sin skive må melde fra til standplassleder med
en gang det oppdages.
Skudd på annen skytters skive er bom for den som avgir skuddet.
o Pappskiver: Skytter som får treff fra andre på sin skive får godskrevet den høyeste
skuddverdi av treffene på aktuell skive.
o Elektroniske skiver: Den som blir utsatt for feilskyting må melde fra til
skyteleder/standplassleder umiddelbart. Skytter som avgir skudd på annen skive har
også plikt til å melde fra (En slik situasjon kan også oppfattes som funksjonsfeil på
elektronikken). Skyteleder/standplassleder skal beordre STANS og finne ut hva som
har skjedd. Ved reell bom skal den som har skutt feil beordres til å skyte ett skudd
færre enn i programmet. Skytter som har mottatt feilskudd skal få tilbud om:
 Hvis det er klart hvilket skudd som er feil, skal det skytes ett ekstra skudd.
Hvordan dette løses er avhengig av hvordan elektronikken fungerer. Feilskudd
skal annulleres.
 Hvis det ikke er klart hvilket skudd som er feil, skal skytteren få valget mellom
å beholde skuddverdien eller gjennomføre omskyting av hele serien.

En skytter som får treff på annen skytters skive og i tillegg fullfører serien på egne skiver,
diskvalifiseres i stevnet. I slike tilfeller skal kretsens skytterutvalg orienteres.
Ved 2. gangs forseelse skal skytteren få advarsel fra skytterutvalget.
Ved 3. gangs forseelse straffes skytteren med 3 måneders effektiv karantenetid.
Ved tilbakekomst etter gjennomført karantene får vedkommende skytter prøvetid på 6
effektive måneder. Ved gjentakelser innenfor prøvetiden skal Skytterutvalget rapportere dette
til Forbundet for vurdering av konsekvenser.
6.6 Funksjonsfeil
Ved funksjonsfeil på våpen eller elektroniske skiver har skytteren krav på omskyting av hele
programmet.
Feil på våpen og eget utstyr som kan avdekkes ved kontroll/inspeksjon før skyting regnes ikke
som funksjonsfeil. Eksempler: løse deler (skruer/sikter/kinnstøtte/forskjefte) eller for lite luft.
Skytteren har anledning til å korrigere problemet - utenfor standplass og fullføre programmet
innenfor fastsatt skytetid.
6.7 Avbrudd
Ved avbrudd beordret av standplassleder skal skytterne innrømmes tillegg i skytetid
tilsvarende avbruddets varighet.
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6.8 Forstyrrelse
Hvis et skudd går av uforberedt på grunn av forstyrrelser, skal skuddet annulleres og skytteren
får skyte skuddet på nytt. Skytteren plikter å melde fra med en gang etter hendelsen.
Hvis en skytter forstyrrer andre på standplass skal vedkommende gis en advarsel. Ved
eventuell gjentakelse kan det reageres med diskvalifikasjon fra stevnet. Se detaljert
beskrivelse i sikkerhetsreglementet.
6.9 Visitering
Etter endt serie skal våpenet visiteres på standplass av kontrollør. Når skytteren er ferdig, gir
han/hun tegn og venter på kontrollør. Se detaljert beskrivelse i sikkerhetsreglementet.
7 Dømming og resultater
Ved lik sum gjelder følgende for å avgjøre hvem som er best.
Skivetype
Regler
Pappskiver
Beste skiver Siste -> nest siste -> ….. -> andre -> første. Hvis det
fremdeles er likhet telles antall 10’ere, 9’ere osv. Hvis det fremdeles er
likhet rangeres skytterne likt.
Elektroniske skiver Antall innertiere, beste skiver Siste -> nest siste -> osv. Hvis det
fremdeles er likhet telles antall 10’ere, 9’ere osv. Hvis det fremdeles er
likhet rangeres skytterne likt.
Hvis ikke det elektroniske anlegget klarer å telle innertiere gjelder
reglene for pappskiver.
7.1 Dømming av NBIF og NSF/ISSF pappskiver
Tolking av skudd skal gjøres kun en gang. Det skal benyttes samme type tolk i konkurransen.
På NBIF rifleskive skal det benyttes positiv tolk. På ISSF rifleskive og pistolskive kan det
benyttes negativ tolk hvis arrangøren finner det formålstjenlig (for eksempel dersom det skal
telles tiendedeler i finaleskyting).
Det finnes 2 typer NBIF rifleskiver, en full-størrelse som viser alle skuddverdier og en der de
ytterste ringene er fjernet. Sistnevnte er enten 14x14 cm eller stripeskiver. På skiver i full
størrelse telles reell skuddverdi.
Ved manuell dømming av NBIF rifleskiver som mangler de ytterste ringene oppnås 2 poeng
ved treff utenfor ytterste ring. Ved bruk av dømmemaskin dømmes reell skuddverdi.
7.2 Frigivelse av skiver
Det er opp til arrangøren å bestemme om skiver skal frigis eller ikke. Regler for hvordan dette
handteres skal være slått opp på banen.
NB: Hvis skivene er utlevert eller fremvist til en deltaker eller andre etter dømming er det ikke
anledning for skytteren eller laget til å protestere.
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7.3 Protest
På banen: Skytter eller lagrepresentant kan be om kontroll av dømme-/telle-/regne-feil.
Arrangøren plikter å gjennomføre en slik kontroll uten unødig opphold.
Hvis arrangør og skytter/lagsrepresentant er uenig etter gjennomført kontroll er det anledning
for enkeltskyttere eller lagrepresentant til å legge inn formell protest. Protesten skal være
skriftlig, gjelde hele serien og leveres til arrangør på banen sammen med et protestgebyr på
kr. 100 som refunderes dersom protesten tas til følge. Protestgebyret tilfaller arrangør dersom
protesten blir forkastet eller ikke fører fram. Arrangøren skal kvittere for mottatt protest,
beskrive sin versjon av saken og oversende begge parters beskrivelse og skivesett til kretsens
skytterutvalg for behandling.
7.4 Publisering av resultater
Alle arrangører plikter å sende resultatet til Kretsen for publisering på kretsens hjemmesider.
Eventuelle andre løsninger skal være iht avtale med Kretsen og resultatene skal være
tilgjengelig fra kretsens hjemmeside.

8 Klassifisering for ny sesong
Reglene for klassifiseringen er beskrevet i kap. 8.4 - 8.7.
Disse kapitlene må ses i sammenheng når det gjelder klassifisering av skyttere som kommer
fra DSF og NSF, når en skytter begynner med et nytt program og når en skytter gjenopptar
aktiviteten etter et opphold.
8.1 Periodisering
For innendørs skyting er sesongen fra 1. august til 31. juli påfølgende år.
For utendørs skyting er sesongen fra 1. mai til 1. oktober samme år.
8.2 Grunnlag for klassifisering
Klassifisering skjer i program som er beskrevet i påfølgende kapitler.
Se kap. 5.9 for beskrivelse av ikke-kvalifiserende skyte-program.
Gjennomsnittet av de 5-fem beste resultat oppnådd i approberte stevner fra foregående sesong
utgjør klassifiseringsgrunnlaget. Klassifiseringsgrunnlaget er alle approberte stevner på
terminlister (serier, cuper) og enkeltstevner inkludert korrespondanseskyting.
Dersom en skytter har deltatt på 5 eller færre stevner, beregnes gjennomsnittet av alle
stevnene.
8.3 Beregningsmetode
Gjennomsnittsberegningen utføres på grunnlag av gjennomsnittlig skuddverdi pr. stevne.
1. Poengsum/antall skudd = skuddverdi pr. stevne med 3 desimaler.
2. Sorter de 5 beste stevnene (eller bruk alle inntil 5 klassifiserende stevner).
3. Summer skuddverdien av de 5 beste stevnene og del summen på 5.
Ved færre enn 5 stevner benyttes alle gjennomførte stevner som grunnlag.
Eksempelregneark er tilgjengelig på http://www.bedriftsidrett.no under Skyting.
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8.4 Klassifisering
Det er 7 klasser i bedriftskyting. Nybegynnere starter i klasse 1.
Eventuelle funksjonshemmede skyttere som er medlem av bedriftsidrettslag klassifiseres i
egne klasser iht Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og
Norges Skytterforbund sine reglement. Beregningsmetoden og reglene for opp- og nedrykk i bedriftskyting gjelder.
8.4.1 Luftrifle 10m stående
Det er separat klassifisering for skyting på Bedrift-skiver og NSF/ISSF-skiver.
Ved første sesong på NSF/ISSF settes skytteren i samme klasse som i Bedrift og motsatt.

Klasse
1
2
3
4
5
6
7
8.4.2

Bedrift
Under 8,200
8,200
8,700
9,100
9,400
9,600
9,700

Luftpistol 10m
Klassekrav
1
2
3
4
5
6
7

8.4.3

NSF/ISSF
Under 7,500
7,500
8,100
8,600
9,000
9,300
9,500

NSF/ISSF
Under 7,600
7,600
8,100
8,500
8,800
9,000
9,200

Miniatyrrifle en stilling (15m og 50m)
Klasse

15m Stående

1
2
3
4
5
6
7

Under 8,200
8,200
8,700
9,100
9,400
9,600
9,700
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Klasse

15m*/50m
Liggende
1
Under 8,200
2
8,200
3
8,700
4
9,100
5
9,400
6
9,600
7
9,800
*ISSF 10m. rifleskive
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8.4.4

Miniatyrrifle 15m og 50m 2- og 3- stillinger

Klasse
1
2
3
4
5
6
7
•

2-st: Liggende/knestående
15m
50m*
Under 8,200 Under 7,600
8,200
7,600
8,700
8,100
9,100
8,500
9,400
8,800
9,600
9,000
9,800
9,200

3-st: Ligg/kne/stå
15m
50m*
Under 8,000
Under 7,400
8,000
7,400
8,500
7,900
8,900
8,300
9,200
8,600
9,400
8,800
9,600
9,000

for å kunne klassifisere etter konkurranser både på 15m og 50m legges 0,6 poeng til
resultatet på 50m-stevner.

Opprykk og nedrykk
Opprykk eller nedrykk skjer hvis en skytter i løpet av en sesong har oppnådd
kvalifiseringsgrunnlag som tilsvarer høyere eller lavere enn gjeldende klasse.
En skytter som har oppnådd kravet til:
o 1 - En eller 2 - To klasser over/under gjeldende klasse, - rykker neste sesong opp/ned
en klasse.
o 3 - Tre eller flere klasser over gjeldende klasse, rykker neste sesong opp til klassen
under den klasse som skytteren er kvalifisert for.
o 3 - Tre eller flere klasser under gjeldende klasse, rykker neste sesong ned til klassen
over den klasse som skytteren er kvalifisert for.
8.4.5

Unntak: Ved klassifisering av DFS og NSF-skyttere etter deres første sesong i
bedrifts-skyting blir de klassifisert i den klassen de er kvalifisert for.
8.5 Nye skyttere/øvelser
Nybegynnere settes i klasse 1 i deres første sesong.
Når en etablert skytter begynner med en ny øvelse gjelder følgende klassesetting:
Fra
Til
Motsatt
Regel
Rifle
Pistol
X
Kl. 6 og 7: Kl. 3, Kl. 1->5:Kl. 1
Luftrifle
Miniatyr
X
Samme klasse
stående
stående
Miniatyr
Miniatyr
X
Kl. 6 og 7: 3 klasser ned. Kl. 2 -5-> KL. 2.
liggende
stående
Kl. 1-> Kl. 1
Rifle
2 og/eller
Kl. 6 og 7: 3 klasser ned. Kl. 2 -5-> Kl. 2.
stående
3-stillinger
Kl. 1-> Kl. 1
2-stillinger Rifle
Kl. 6 og 7: 3 klasser ned. Kl. 2 -5-> Kl. 2.
ligg/kne
stående
Kl. 1:-> Kl. 1
3-stilinger
Rifle
Samme klasse
stående
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8.6 Oppstart etter pause
Pausens varighet
Klassifisering
1 – 4 år
Samme klasse som ved siste klassifisering
5 – 10 år
1 – en klasse under siste klassifisering
Mer enn 10 år
Klasse 2
8.7 Overgang fra NSF og DFS
Skyttere som har vært klassifisert i Norges Skytterforbund og/eller Det Frivillige Skyttervesen
settes i klasser iht. tabellen under tilsvarende deres klassifisering i NSF og DFS ved
innmelding:
Iht. vedtak i NBIF i 2007 er det fri overgang uansett alder for skyttere i DSF og NSF
som er ansatt i en bedrift som har bedriftsidrettslag med skyting som aktivitet. For
andre skyttere som er 30 år eller eldre er det også fri overgang til skyting i
bedriftsidretten. For skyttere under 30 år som ikke er ansatt i en bedrift med
bedriftsidrettslag som har skyting som aktivitet er det 1/2 års karantenetid og man kan
da ikke delta i "aktive" stevner - unntatt landsskytterstevnet og NM i NSF-regi.

Pauseregelen i tabellen over (kap. 8.8) gjelder også for skyttere som begynner i bedriftsidrett
direkte fra aktiv skyting.
Fra DFS
Bedriftsklasse
Bane
2
J, 1, 2
3
3
5
4, Veteran
7
5

Fra NSF
Rifle
Pistol

B, Veteran
A

B, Veteran
A

9 Fortolkning av dette reglement
Alle henvendelser angående dette reglement skjer til Forbundets skytterkontakt som ved
behov kontakter Forbundets skytterkomite, som er ansvarlig for innholdet.
Skytterkomiteen behandler sakene iht dette reglement og NBIF sine lover. Ved behov
kontakter skytterkomiteen de rette organisasjonsleddene i NBIF.

10 Publisering
Godkjent utgave av dette reglement finnes på NBIF sin nettside for skyting.
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11 Oppdatering av dette reglement
o Innspill og kommentarer til gjeldende reglement sendes til Forbundets skytterkontakt.
o Skytterkontakten samler innspill/kommentarer og formidler disse til skytterkomiteen.
o Skytterkomiteen behandler innspill/kommentarer ifm årlig gjennomgang av
reglementet.
o Forbundsstyret godkjenner nye utgaver.
o Reglementet oppdateres og utgis i ny utgave ved behov. Ved mindre endringer kan ny
utgave av reglementet utgis når som helst i sesongen. Ved større endringer utgis ny
utgave før sesongstart (gjeldende fra 1. august).
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