Oppdatert april 2017

Skyteprogram og regler
for Nordisk mesterskap i bane-, felt- og felthurtigskyting
1. Innledning
Etterfølgende program og regler for nevnte skytinger er vedtatt som gjeldende og skal tas med i
programmet for hvert år av det arrangerende land.
Fom år 2005 arrangeres Nordisk mesterskap (NM) og Nordisk Ungdomsmesterskap (NUM)
som et felles arrangement, men som to atskilte mesterskap.

2. Nordisk mesterskap i baneskyting individuelt
a) Program
I

Skyteavstand: 200/300 meter. Skyteavstanden, 200 eller 300 m, skal meddeles
deltakerlandene senest 1. juni samme år som mesterskapet holdes.
Det skal være vindvimpler på skytebanen. Disse plasseres, om mulig, på 75 m og 200 m
på et 300 m-anlegg og på 75 m på et 200m-anlegg. Arrangøren skal sikre at alle skyttere
ser minst en vindvimpel. Vindvimpler skal være på plass den dag det er trening på banen.
Vindvimplenes utforming iht. internasjonale regler.

II

Skive: DFS 1,5 m skive for 300 m (evt. DFS 1 m skive for 200 m).

III

Deltakere: Hver nasjon deltar med 15 - femten - skyttere i NM og 5 - fem -skyttere i NUM.
Deltakerne i NUM skal høyst fylle 25 år i konkurranseåret. Kun skyttere som er skriftlig
forhåndspåmeldt kan delta.

IV

Innledende omgang (1. omgang):
Linksskyttere plasseres lengst til høyre.
NUM–skyttere skyter i eget lag, først. Deretter NM skyttere.
Fritt antall prøveskudd på åpen monitor, skytetid 3 min. Etter disse prøveskudd gis det
ikke spesiell klargjøringstid for neste serie.
- 5 skudd liggende på 1 ½ minutt - anvisning: Lukket monitor.
Foran stående og knestående serie gis skytterne 2 minutter til klargjøring etter at
anvisning av forangående serie er ferdig.
- 5 skudd stående på 5 minutter – anvisning: Lukket monitor
- 5 skudd knestående på 2 minutter – anvisning: Lukket monitor.

V

Fritt antall prøveskudd på åpen monitor, skytetid 3 min.
10 skudd liggende på 1 ½ minutt – anvisning. Lukket monitor.
Finale: Alle skytterne skyter finale, i følgende rekkefølge: C-B-NUM-A.
Fritt antall prøveskudd på åpen monitor, skytetid 3 min. Etter disse prøveskudd gis det
ikke spesiell klargjøringstid for neste serie.
- 10 skudd (3 stå-3 kne-4 ligg). Skytetid 5 minutter. Anvisning: Lukket monitor
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I siste finalelag (A) for NM og i finalen i NUM skal det anvises skive for skive og slik at
man starter anvisningen med høyeste skivenummer. Øvrige finalelag har felles anvisning
etter serien.

VI

Hvis noen står likt om de 3 - tre - første plasser, skal det skytes om etter
følgende program:
Fritt antall prøveskudd på åpen monitor, skytetid 1 min.
- 3 skudd stående. Skytetid 1 minutt pr. skudd. Lukket monitor.

b) Spesielle regler
I

Alle skyter mesterskapsprogrammet. De med lavest poengsum skyter først. (dog er
finalerekkefølgen C – B – NUM – A)

II

I finalelaget skyter den med høyest poengsum på skive 1.

III

Beste skytter sammenlagt på 35 skudd i hver av de to mesterskapene er nordisk mester i
baneskyting i hhv NM og NUM.
Ved poenglikhet skjer omskyting - se pkt. 2, a, VI.

IV

Resultat av eventuell omskyting gjelder for plasseringen i premielisten for alle som deltar i
denne. Den videre rekkefølge avgjøres slik:
- Andre skyttere med like poeng rangeres etter beste finaleskyting.
- Ved lik poengsum i finaleskytingen rangeres etter beste resultat på 10-skudd liggende..
- Ved fortsatt likhet rangeres etter beste 5 knestående og deretter beste 5 stående.
- Skyttere med likt resultat i alle serier angis i resultatlisten med samme
plassering, og det relevante antall nummer hoppes over.

V

For knestående og liggende skyting gjelder internasjonale regler. Sittende knestilling med
støtte for en albue, der albuen plasseres på ett av knærne er tillatt.

VI

Det er tillatt å medbringe og anvende egen matte (teppe) høyst 50 x 75 cm
med inntil 5 cm tykkelse. Skytteren skal anvende enten egen eller av arrangøren utlagt
matte.

VII

Ved funksjoneringsfeil, skudd på feil skive, for mange skudd i skiven samt når det gjelder
for tidlig og for sent avgitte skudd gjelder det arrangerende lands skytereglement.

VIII

Ankelpute er tillatt.

IX

Anvisning etter serien er å forstå slik at hvert skudd skal anvises.

X

Pusseskudd (dansk: Renseskud, svensk: Leskskott) er ikke tillatt.

c) Regler vedrørende ildkommando m.v.
I

Etter at skytterne har inntatt sine plasser og/eller når anvisning av en serie er ferdig, gis
skytteren 2 min. til klargjøring for neste serie. Det gis imidlertid ikke spesiell klargjøringstid
foran liggende serie og 10 skudd liggende i innledende skyting, og heller ikke foran 10skudden i finaleomgangen.
Kommando der hvor det er 2 min klargjøringstid er da:
- Med – patroner, ladning. Sikre våpen. Skytterne får 2 min. til klargjøring fra
”NÅ”.
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Kommando uten spesiell klargjøringstid er:
- Med – patroner, ladning. Sikre våpen. Er det noen som ikke er klar? Når alle er klare:
II

”Jeg sier «KLAR» om 12 sekunder fra «NÅ»!»

III

Etter 12 sekunder kommanderes: «KLAR!» Sikring kan oppheves.

IV

3 sekunder deretter kommanderes: «ILD!»

V

Skytingen opphører ved at der de 2 - to - siste sekunder av skytetiden
kommanderes: «STANS» eller ved at man benytter et annet på forhånd kunngjort signal.

VI

Når skytetiden er omme, skal skytteren tømme geværet og gjøre det klart til ettersyn med
front i skyteretningen.

d) Premiering NM
I

Vinneren tildeles gylt medalje samt Brødrene Lohnes vandrepokal i baneskyting, oppsatt
første gang i 1997. Pokalen tilfaller for ett år den skytter som blir nordisk mester i
baneskyting.
Pokalen tilfaller til eiendom det land som får den nordiske mester i baneskyting 5 ganger.
Nummer 2 og 3 i konkurransen tildeles henholdsvis sølv- og bronsemedalje.

II

Seirende nasjon i lagkonkurransen (12-mannslag) får aksje i vandrepokal III oppsatt av
Stavanger by i 1995. Ved lik poengsum er beste individuelle resultat avgjørende. Dersom
beste individuelle resultat har samme poengsum skal rangering foretas. Er det fortsatt likt
teller nest beste individuelle resultat osv.
Vandrepokalen må vinnes fem ganger for å fås til odel og eie.

III

Minimum de 10 beste sammenlagt premieres.

e) Premiering NUM
I

Vinneren tildeles gylt medalje, nummer 2 og 3 tildeles henholdsvis sølv- og bronsemedalje

II

Seirende nasjon i lagkonkurransen (4-mannslag) får aksje i vandrepokal” Nordisk
ungdomslandskamp – baneskyting” oppsatt av Skytte UO.
Vandrepokalen må vinnes fem ganger for å fås til odel og eie. Dessuten tildeles
gullmedalje til seirende lag, sølv og bronse til nr 2 og 3. Alle fem deltakerne på lagene
tildeles medalje.

III

Minimum de 5 beste sammenlagt premieres.
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3. Nordisk mesterskap i liggende skyting, individuelt og lag
a) Generelt
Konkurransen i liggende gjennomføres for samtlige 60 skyttere fra de tre nasjoner som ett
mesterskap. Det er felles premiering. Der annet ikke er nevnt gjelder tilsvarende regler
som for baneskytingen etter punkt 2.

b) Program
I

Skyteavstand: 200/300 meter. Skyteavstanden, 200 eller 300 m, skal meddeles
deltakerlandene senest 1. juni samme år som mesterskapet holdes.
Det skal være vindvimpler på skytebanen. Disse plasseres, om mulig, på 75 m og 200 m
på et 300 m-anlegg og på 75 m på et 200m-anlegg. Arrangøren skal sikre at alle skyttere
ser minst en vindvimpel. Vindvimpler skal være på plass den dag det er trening på banen.
Vindvimplenes utforming iht. internasjonale regler.

II

Skive: DFS 1,5 m skive for 300 m (evt. DFS 1 m skive for 200 m). Det skal benyttes
desimaltall i poengberegningen (9,8 - 10,7 etc.)

III

Deltakere: Hver nasjon deltar med 20 skyttere.

IV

Innledende skyting: Linksskyttere plasseres lengst til høyre.
-

Fritt antall prøveskudd på 3 minutt. Anvisning: Åpen monitor.

Etter disse prøveskudd gis det ikke spesiell klargjøringstid for neste serie.
Innledende skyting 3 x 5 skudd liggende med skytetid 1 ½ minutt pr serie.
Anvisning: Lukket monitor
Rangering 15 skudd: Ved lik poengsum teller beste skudd, deretter nest beste etc.
Deretter skyter de 15 beste en finale på 2 x 5 skudd med følgende program:
- Fritt antall prøveskudd på 3 minutt. Anvisning: Åpen monitor.
- 5 skudd liggende på 1 ½ minutt – anvisning: Lukket monitor.
Etter denne skytingen rangeres skytterne på nytt, og fortsetter skytingen på samme skive
med:
5 skudd liggende - skytetid ½ minutt pr. skudd. Anvisning: Lukket monitor. De siste 5
skuddene anvises tilsvarende som på baneskytingen, pkt. 2. a. V)
V

Beste skytter sammenlagt på 25 skudd i er nordisk mester i liggende baneskyting.
Poengberegning: desimalverdi skal summeres både på innledende skyting og i finalen
(eks. 154,7 + 103,5 = 258,2). Maksimal poengsum blir 272,5 poeng.
Ved poenglikhet rangeres det etter finaleskytingen, siste 5 skudd liggende.

c) Premiering
I

Vinneren tildeles gylt medalje samt Det frivillige Skyttervesens vandretrofé i baneskyting,
oppsatt første gang i 2012. Vandretrofeet tilfaller for ett år den skytter som blir nordisk
mester i liggende baneskyting.
Vandretrofeet tilfaller til eiendom det land som får den nordiske mester i baneskyting 5
ganger. Nummer 2 og 3 i konkurransen tildeles henholdsvis sølv- og bronsemedalje.

II

Seirende nasjon i lagkonkurransen (12-mannslag) får aksje i vandrepokal
oppsatt av De Danske Skytteforeninger i 2012. Ved lik poengsum er beste individuelle
resultat avgjørende. Dersom beste individuelle resultat har samme poengsum skal
rangering foretas. Er det fortsatt likt teller nest beste individuelle resultat osv.
Vandretrofeet må vinnes fem ganger for å fås til odel og eie.

III

Minimum de 10 beste sammenlagt premieres.
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4. Nordisk mesterskap i feltskyting, individuelt og lag
a) Spesielle regler
I

Hver nasjon deltar med 15 NM skyttere og 5 NUM skyttere. Linksskyttere til høyre.

II

Skytterne deles inn i puljer à 6 skyttere (to fra hver nasjon). NUM skyttere utgjør de 3 siste
lag. Patrulje nr. 8 inneholder kun tre seniorskyttere. NUM skyttere utgjør de tre siste
patruljer, hvor den siste kun har tre skyttere. Hvem som inngår i den enkelte patrulje
bestemmes av deltakende nasjon.

III

Skytingen omfatter en innskytingsstasjon og 7 - sju - gjeldende stasjoner hvorav 3 - tre har dobbeltmål. Kun en skytestilling på hver stasjon. Før første gjeldende stasjon skal det
være et innskytingshold på 300 m (om mulig). Det skal normalt være to knestående hold.
Avvik herfra skal gis særskilt begrunnelse.

IV

Det avgis 6 skudd på hver av de 7 gjeldende stasjoner, til sammen 42 skudd.

V

Poengberegning: 1 poeng pr. treff. På stasjoner med dobbeltmål kan det høyst være 3 tre - treff i hvert mål.

VI

Rangering: Ved like antall treff går den skytter foran som har flest innertreff, deretter treff
på siste stasjon, nest siste stasjon o.s.v., deretter innertreff på siste stasjon, nest siste
stasjon osv. Ved fortsatt likhet om medaljer i den individuelle konkurransen foretas
omskyting.

VII

Figurtype, skytestilling og skytetid bestemmes av arrangøren. Dette leverer arrangøren ut
i skriftlig form før start til den enkelte deltaker. Avstand opplyses etter feltskytingens
avslutning.
For NUM-mesterskapet skal feltløypens vanskelighetsgrad gjøres lettere. På de 4 første
stasjoner skal avstander til mål oppgis. Det skal maksimalt være to dobbeltmål. Ingen
stasjon skal ha skytetid under 45 sekunder. Andre tiltak for å gjøre feltskytingen lettere
bestemmes av arrangøren.

VIII

I nasjonskonkurransen teller de 12 - tolv - beste fra hvert land i NM og de 4-fire-beste i
NUM.

b) Regler vedrørende ildkommando m.v.
I

På stoppskiltet ved hver stasjon skal det være en plakat med opplysninger
om antall mål, figurtype, skytetid og skytestilling. Når det er dobbeltmål, skal det oppgis i
hvilken rekkefølge målene skal beskytes.

II

Skytingen på den enkelte stasjon gjennomføres slik:
- Skytterne kalles fram fra stoppskiltet.
- Skytterne stanser bak standplassen overfor sine respektive plasser.
- Det er tillatt å medbringe og anvende egen matte(teppe) høyst 50 x75 cm med inntil 5
cm tykkelse
- Det presiseres at etterfylling under skyting ikke er tillatt.
- Det kommanderes: «Skytterne på plass». Straks skytteren er på plass ved sitt skilt
kommanderes: «Med 6 patroner ladning. Sikre våpen. Skytterne får 2 minutter til
klargjøring fra nå.»
- Etter 2 minutter kommanderes: «Jeg sier klar om 12 sekunder fra «NÅ».
- 12 sekunder deretter kommanderes «KLAR» og 3 sekunder deretter «ILD». Sikring kan
oppheves på «KLAR».
- Skytingen opphører ved at det under de siste 2 - to - sekunder av skytetiden
kommanderes «STANS» - eller at man benytter et annet på forhånd kunngjort signal.

III

Når skytetiden er ute, skal skytterne tømme geværet og gjøre det klart til ettersyn med
front i skyteretning.
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IV

For skudd som avfyres etter det ”siste” «NÅ», men før kommandoen «ILD», samt etter at
skytetiden er ute, trekkes like så mange treff som det er avfyrt skudd.

V

En skytter som avfyrer flere skudd enn tillatt, diskvalifiseres.

VI

Anvisning skjer ved anviserspake og melding pr. radio. Umiddelbart før anvisning av
figuren skal treffpunktet for hvert skudd angis.
Anviseren kritter hvert kulehull og en treffpunktmarkør på hånden peker mot treffpunktet.
Hånden tas ned mellom hver treffpunktvisning. Nærmere beskrivelse av dette i vedlegg til
statuttene.

VII

Resultatet for den enkelte skytter innføres av skytelederen (med skytterne på figur 1 og 2
som kontrollører) på hver enkelt skytters skytekort og meddeles skytterne før de forlater
stasjonen.

VIII

Eventuelle protester må meddeles umiddelbart etter at resultatene er kunngjort.

IX

Det skal ikke skytes om ved for mange treff i figuren.

X

Figurene klistres ikke før resultatet er godkjent av skytterne.

XII

Skytterne skal bære med eget utstyr, inkludert ammunisjon.

XIII

Sittende knestilling med støtte for en albue, der albuen plasseres på ett av knærne er
tillatt.

XIV Ankelpute er tillatt.

c) Premiering NM
I

Vinneren tildeles gylt medalje samt Løiten-pokalen som ble oppsatt i 1993.
Pokalen tilfaller for ett år den skytter som blir nordisk mester i feltskyting.
Pokalen tilfaller til eiendom det land som har fått den nordiske mester i feltskyting fem
ganger i alt. Nummer 2 og 3 i konkurransen
tildeles henholdsvis sølv- og bronsemedalje.

II

Minimum de 10 beste premieres.

III

Seirende land i lagkonkurransen får aksje i vandrepremie oppsatt av FSR (SvSF).
Premien må vinnes fem ganger for å fås til odel og eie..

IV

Aksje i premien får det land som med sitt 12-mannslag oppnår flest treff i feltskytingen (42
skudd). Hvis flere land står likt med antall treff, går det foran som har flest treff på siste
skytestasjon. Hvis det fremdeles er likt, brukes nest siste skytestasjon osv.

d) Premiering NUM
I

Vinneren tildeles gylt medalje, nr 2 og 3 hhv sølv og bronse medalje

II

Minimum de 5 beste premieres.

III

Seirende nasjon i lagkonkurransen (4-mannslag) får aksje i vandrepokal ”Nordisk
ungdomslandskamp i feltskyting” satt opp av DFSU i 2001.
Pokalen må vinnes fem ganger for å fås til odel og eie. Dessuten tildeles gullmedalje til
seirende lag, sølv og bronse til nr 2 og 3. Alle fem deltakerne på lagene tildeles medalje.

IV

Sverre Herdahls vandrepokal tildeles den NUM skytter som har laveste plassiffer
sammenlagt i felt- og baneskyting. Ved likhet vinner den som har beste plassering i
baneskytingen. Vandrepokalen må vinnes fem ganger for å fås til odel og eie.
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5.

Nordisk mesterskap i felthurtigskyting, individuelt og lag

a) Generelt
Konkurransen i felthurtigskyting gjennomføres for samtlige 60 skyttere fra de tre nasjoner
som ett mesterskap.
Det legges opp til to alternative gjennomføringer, som bestemmes av det arrangerende
land.
Alternativ 1:
Innledende skyting gjennomføres enkeltvis eller med to skyttere ad gangen, og danner
grunnlag for lagkonkurransen og kvalifisering til finalen.
Finalen gjennomføres som cupkonkurranse (dueller) mellom de 16 beste i første omgang.
Beste resultat i første omgang møter 16. resultat, nest beste – 15.osv., etter vanlig
cuptrekning som angis i respektive arrangørs program. I hver duell skal det kåres en
vinner.
Den seirende i finaleomgangen blir nordisk mester og får gylt medalje, nummer to får
sølvmedalje. Kampen om bronsemedaljen avgjøres ved duell mellom taperne i
semifinalen.
Alternativ 2:
Innledende skyting gjennomføres enkeltvis eller med to skyttere ad gangen, og danner
grunnlag for lagkonkurransen og kvalifisering til finalen.
Finalen gjennomføres etter følgende modell: De 10 beste fra innledende skyting går til
semifinale, deretter de 5 beste til finale. Skytterne får velge rekkefølge i finalen, der den
beste velger først. Den seirende i finaleomgangen blir nordisk mester og får gylt medalje,
nummer to får sølvmedalje og nummer 3 får bronsemedalje.

b) Konkurranseregler
I

Skytingen foregår mot 3 selvanvisende figurer, som skal plasseres på avstand mellom
100 og 300 meter.

II

Figurens størrelse skal være avpasset etter skyteavstanden, og kan velges av
arrangerende land. Figurtype og tilpasset maksimal avstand skal meddeles i innbydelsen
sammen med figurer som skal nyttes i feltskytingen.

III

Figurene plasseres slik at vinkelen mellom ytterpunktene ikke overstiger 60 grader.
Det skal skytes i rekkefølge venstre – høyre – midten.

IV

Geværet skal lades med 6 patroner og sikres.

V

Utgangsstillingen er stående «ved foten gevær» med kolben i bakken. Høyre-skyttere
holder geværet med høyre hånd og har kolben inn til høyre fot.
Venstreskyttere må holde geværet med venstre hånd og ha kolben inn til venstre fot.

VI

Skytteren skal stå med helene sammen, strake knær og oppreist kropp.

VII

Det er tillatt å skyte uten rem på geværet. Hvis rem er montert, skal den være festet i
begge ender.

VIII

Reimstøtte er ikke tillatt i utgangsstilling.

IX

Det er ikke tillatt å bruke støtte for høyre eller venstre underarm. (Skytestillingen skal
være som for liggende stilling i baneskyting).

X

Standplasslederen kan diskvalifisere skyttere som bruker ureglementert stilling.
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c) Ildkommando m.v.
I

Når skytteren har meldt seg klar til skyting, kommanderer skytelederen
«KLAR» og 3 - tre - sekunder deretter «ILD».

II

Skytteren må stå i ro inntil «ILD» er kommandert, men på denne kommando inntar
han/hun den skytestilling han/hun ønsker å skyte i og skyter deretter mot målene i
rekkefølge venstre, høyre og midtre. Sikring oppheves i skytestilling.

III

Målskifte kan først skje etter at treff er oppnådd i det mål som beskytes.

IV

Treff angis av skytelederen ved at han/hun roper «TREFF» eller figuren faller ned ved
fallmål.

V

Den som angir treff må benytte kikkert.

d) Tidtaking
I

Tidtaking foretas av to personer med hver sitt stoppeur (1/100 sek). Den gjeldende tid er
middeltallet mellom de to urs tidsangivelse.

e) Elektronikk
I

Det er tillatt å bruke elektronisk styrte anvisende figurer med automatisk avlesning av
tiden når siste figur treffes.

f) Premiering
I

Vinneren i finaleomgangen blir Nordisk mester og tildeles gylt medalje samt Frivilliga
skytterörelsens vandrepokal, oppsatt i 1996. Pokalen må vinnes 5 ganger i alt av et land
for å bli dets eiendom. Nummer 2 og 3 i finaleomgangen tildeles henholdsvis sølv- og
bronsemedalje. Dersom finaleomgang(duell) utelates kåres nordisk mester kun på tid.

II

Seirende land i lagkonkurransen (12-mannslag) får aksje i vandrepokal oppsatt av
Raufoss AS i 1994.
Laveste sammenlagte tid gjelder. Dersom 12 skyttere ikke fullfører konkurransen, utgår
landet av konkurransen.
Hvis ikke noe land fullfører, vinner det land som har flest skyttere som har fullført.
Hvis to eller flere land står likt, vinner det land som har minst differanse i tid mellom beste
og dårligste skytter.
Vandrepokalen må vinnes fem ganger for å fås til odel og eie.

III

Minimum de 10 beste skytterne fra innledende skyting premieres.
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6.
I

Alminnelige bestemmelser gjeldende for alle skytinger
Våpen: Godkjente våpen i de forskjellige nordiske lands skytterorganisasjoner er tillatt
brukt i bane-, felt- og felthurtigskyting. Lagledelsen er ansvarlig for korrekt avtrekksvekt på
våpnene.
Siktemidler: Sidemontert siktemiddel er godkjent. For øvrig kan alle land ta i bruk tekniske
løsninger hva gjelder våpen og utstyr som er tillatt i ett av landene. Arrangerende lands
sikkerhetsbestemmelser skal følges, og disse skal oppgis i innbydelsen.

II

Bruk av kikkert er tillatt i feltskyting. Kikkerten er tillatt nyttet etter at skytingen på den
enkelte standplass er ferdig, og på standplasslederens ordre, for å følge anvisningen.
Ledere og tilskuere får ikke benytte kikkert. (Unntak for skyteleder ved felthurtigskyting).

III

Bruk av vindmåler er tillatt.

IV

Bruk av avstandsmålere under feltskyting er forbudt.

V

Bruk av hansker er tillatt, men den må ikke gå mer enn 50 millimeter over håndleddet og
ikke være mer enn 5 millimeter tykk.

VI

Individuelle medaljer (gylt, sølv og bronse) skal være med nasjonale bånd fra det
arrangerende land.

VII

Før 1. juni vedkommende år skal arrangøren sende de deltakende land invitasjon til
mesterskapet. Her skal det framgå et utvalg av inntil 15 figurer av de mål som kan bli
brukt i feltskytingen. Alle C-figurer kommer i tillegg. Figurene må være av eksakt samme
type som nyttes i mesterskapet. Det gis tilbud om bestilling av feltfigurer fra leverandør i
arrangerende land. Adresse til leverandør gis i invitasjonen.
Ved stoppskiltet i feltløypen skal de(n) oppgitte figurer for vedkommende stasjon være slik
de framstår i terrenget mht bakgrunn, kant rundt treffsonen med mer.
Innbydelsen skal inneholde blant annet opplysning om tidsfrist for navnlig påmelding av
deltakere. Eventuelle linksskyttere skal anmerkes i påmeldingen. Metode, og figurer som
nyttes, for gjennomføring av felthurtigskytingen skal framgå av innbydelsen.

VIII

I tillegg til de aktive kan hvert land delta med 5 ledere. Dersom en nasjon stiller med flere
ledere må dette bekostes av den enkelte nasjon.

IX

Mesterskapet skal avholdes 1. lørdag i september. Skytingene skal gå over 2 - to - dager.
Arrangøren kan velge mellom ukedagene fredag, lørdag og søndag.
Dersom ikke noen forhold taler for det motsatte, er det ønskelig at baneskytingen
arrangeres før feltskytingen.

X

Treningsdag
Det skal settes av minst 4 timer til trening dagen før første konkurranse. Hvert land tildeles
5 skiver til innskyting, og det er opp til hvert land å rullere sine skyttere på tildelte skiver.

XI

Hvert av de deltakende land bringer med 5-fem-gavepremier som stilles til arrangørens
disposisjon. Disse premier fordeles med en premie fra hvert land i hver øvelse i NM og
NUM

XII

Protest
Deltakere kan framsette protest til standplassleder i bane- og feltskyting dersom han/hun
mener seg feilaktig behandlet/forstyrret på en eller annen måte. Protest må framsettes før
anvisning av serie. Standplasslederen avgjør på stedet hvordan protesten skal behandles.
Gjenstår protestsak deretter kan lagleder framføre protest til stevnelederen. Dette skal
skje snarest etter gjennomført konkurranse i bane- og feltskyting.
Stevnelederen behandler protesten og tar nødvendig avgjørelse. Alternativt legges
protesten fram for stevnejuryen.
Gjenstår protestsak etter stevnelederens avgjørelse kan protesten leveres skriftlig til
stevnejury av laglederen.
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Stevnejury skal gi stevnelederen, standplasslederen, skytteren og dennes lagleder
anledning til å uttale seg. Deretter tar juryen sin beslutning, som er endelig.
Konkurranse, f. eks baneskyting, er ikke avsluttet før protester er behandlet og de
nødvendige beslutninger er tatt.
Protest som gjelder resultat skal skje til konkurranseadministrasjonen, av lagleder,
umiddelbart etter at resultat foreligger Protest på individuelle resultat må være levert før
medaljeutdeling, på lagresultat i god tid før premieutdelingen.

7.

Stevnejury
Juryen består av utpekte personer i de tre lands organisasjoner. Personen i det
arrangerende land er leder av juryen.
Stevnejuryens oppgaver:
- sette seg inn i opplegget for mesterskapet og kontrollere at det gjennomføres ihht
regelverket
- følge konkurransenes forløp i grove trekk, herunder standplassledelse, anvisning og
resultatservice
- kontrollere vedlikehold av elektroniske skiver før første konkurranse
- juryen må være tilgjengelig på arena, f. eks på skytebanen under baneskytingen, ved
standplass for felthurtigskyting samt følge første lag i feltskytingen for deretter å være
tilstede ved stevneadministrasjonen
- følge anvisningen ved eventuell omskyting
- avgjøre protester/spørsmål som leveres til juryen av stevnelederen eller lagledere
- enhver avgjørelse kan bringes inn for juryen
- juryen kan selv ta opp avgjørelser og spørsmål

Ovenstående regelverk er oppdatert etter Nordisk Formannsmøte i København 21.- 22. mars
2017.

Oslo, april 2017
Jarle Tvinnereim /s.
Generalsekretær
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Arrangementsmessige anbefalinger
Forholdet til massemedia
I

Pressesjef: Vertslandet for Nordisk mesterskap skal oppnevne en pressesjef som er
ansvarlig for tilrettelegging og oppfølging av arbeidsforholdene for reportere fra
massemedia. Pressesjefen skal sørge for at massemedia får de nødvendige
informasjoner om arrangementet og deltakelsen i Nordisk mesterskap. Pressesjefen i
samarbeid med pressens veileder skal være aktiv i arbeidet med å markedsføre
mesterskapet overfor massemedia i den hensikt å oppnå en bredest mulig dekning.
Pressesjefen skal videre påse at forholdene blir lagt tilfredsstillende til rette for
reporterne, og kan gripe inn i tilfelle det viser seg å være svakheter ved opplegget.
Pressesjefen er forpliktet til å gi deltakende lands skyttertidsskrifter tilsvarende
informasjon som nevnt ovenfor.

II

Teknisk arrangør av mesterskapet oppnevner en pressens veileder som får sine
direktiver fra pressesjefen.
Pressens veileder leder pressetjenesten under mesterskapsarrangementet hvor
vedkommende ikke skal ha andre funksjoner.
Pressens veileder skal orientere reporterne om de regler som gjelder for dem, og ellers
arbeide etter instruks.

III

Pressefotografenes opphold på standplass:
Pressefotografene gis tillatelse til å oppholde seg på standplassen under skyting på
følgende vilkår:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IV

V

Fotografene må ikke foreta seg noe som forstyrrer skytterne under skytingen.
Fotografene tar plass på ventebenken.
Det er forbudt å bruke blitz.
Fotografering kan foregå fra fotografens plass på ventebenken.
Det er ikke tillatt å bevege seg fram til skytteren for å ta situasjonsbilder.
Fotografene må for øvrig rette seg etter de retningslinjer som gis fra
standplassledelsen.

Reportere i feltløypa:
Reportere kan velge hvilken patrulje de vil følge i feltløypa, og de har anledning til å
stanse underveis for å følge skytingen i påfølgende
patrulje(r). Dette under forutsetning av at de ikke foretar seg noe som
forstyrrer skytterne, og det er ikke tillatt å ta kontakt med disse før etter
siste skytestasjon.
Felthurtigskyting:
I felthurtigskyting skal det være en egen avsperring for pressefotografene hvor de får
skytterens høyreprofil.
- Fjernsynsfotografer får skytterens venstreprofil.
- Fotografering kan foregå fra denne plass, men det er ikke tillatt å bruke blitz eller foreta
seg noe annet som forstyrrer skytteren.
-

Fullstendige regler for Nordisk mesterskap skal inntas i programheftet.
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Øvrige arrangementsmessige forhold
I

Arrangøren bør tilstrebe og holde det totale arrangementet innenfor en nøktern
økonomisk ramme.

II

Det må planlegges og gjennomføres en oversiktlig og oppdatert resultatservice samt
speakertjeneste for publikum. Dette gjelder også ved skyting på elektroniske skiver.

III

Det kan aksepteres en enkel forlegningsstandard, men lagene bør, hvis mulig, ha tilgang
til fellesrom for møter for det enkelte land og/eller for hele deltakergruppen for samvær
under mesterskapet.

IV

Arrangørlandet bør ha for øye at arrangementsstedet er praktisk tilgjengelig for alle
nasjoner. Se for øvrig pkt I. Dette betyr at mesterskapet ikke bør legges til de nordligste
deler av Norge og Sverige.

V

Det skal avholdes lagledermøte kvelden før første konkurransedag. Møtet må avholdes
så tidlig at det enkelte land kan gis tid til orienteringer til sitt lag.

VI

Individuelle medaljer deles ut på arena umiddelbart etter endt skyting.

VII

Lagmedaljer og vandretrofeer samt individuelle premier deles ut under banketten som
arrangeres lørdag kveld. Denne banketten skal organiseres slik at premieutdeling og
eventuelle taler gjennomføres før bespisningen.

VIII

Arrangøren må legge til rette for at andre enn de som tilhører lagene kan være til stede
under mesterskapet. Herunder å gi råd om bestilling av overnatting. Kostnader med
dette dekkes imidlertid av den enkelte selv. Disse inviteres ikke til banketten/
avslutningsarrangementet.

IX

Arrangørlandet er ansvarlig for at teknisk arrangør kjenner regelverket for NM og NUM

X

Arrangørlandet bør ha en person øremerket for de øvrige nasjoner som kontaktperson –
særlig ved frammøte til arrangørstedet.

XI

Ved bruk av elektroniske skiver skal det nyttes bakskiver.

XII

Det anbefales at teknisk arrangør etablerer hjemmeside og bruker sosiale medier i
forbindelse med Nordisk Mesterskap.

Ovenstående arrangementsmessige anbefalinger er oppdatert etter Nordisk Formannsmøte i
København 21.- 22. mars 2017.

Oslo, april 2017
Jarle Tvinnereim
Generalsekretær
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