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2.9.5 Prøve med pistol 
 
Det skal benyttes pistolbane eller skytefelt med mulighet for skyting på 25 m mot 1/1 
silhuettfigur, eller mot 1/2 m 6-delt internasjonal “duell”- skive.  
 
Det skal benyttes reglementert militært antrekk. ved sivile arrangementer kan annen type 
antrekk (eks. turantrekk) benyttes.  
 
Skyteprogram:  
 • Øvelse 1:  
    6 skudd prøveskyting, stående med beste hånd eller begge hender.  
       Anvisning etter 2-skudd serier.             

 • Øvelse 2:  
   5 skudd, stående med beste hånd. Utgangsstilling er stående ferdigstilling,  
       våpenet ladd og sikret. Tidsbegrensning, 90 sek.   

 • Øvelse 3: 
    5 skudd, stående stilling med beste eller begge hender. utgangsstilling er  
    stående ferdigstilling, våpenet ladd og sikret. Tidsbegrensning, 3 sek pr skudd med
    7 sek pause mellom skuddene.  

 • Øvelse 4: 
       5 skudd, stående stilling med beste eller begge hender. Utgangsstilling er 
    stående ferdigstilling, våpenet ladd og sikret. Tidsbegrensing:15 sek.  
 
 



Følgende krav til merket gjelder:  
 
1/1 silhuettfigur:  
 
     God skyting:   13 treff og 104 poeng eller 14 treff uansett poeng  
    Utmerket skyting:  14 treff og 119 poeng eller 15 treff uansett poeng.  
 
1/2 m 6-delt skive:  
 

 God skyting:   12 treff og 84 poeng eller 13 treff uansett poeng  
     Utmerket skyting:  13 treff og 95 poeng eller 14 treff uansett poeng 

 
 
 
 
 
 
 

2.9.9 Den opprinnelige prøven (Gevær) 
 
Det skal benyttes skytebane med 200 m eller 300 m standplass. På 200 m skal 1m 
internasjonal skive benyttes, og på 300 m 1 1/2 m skive.  
 
Det skal benyttes reglementert militært antrekk. Ved sivile arrangementer kan annen 
type antrekk med langbukse og jakke (eks. turantrekk) benyttes.  
 
Skyteprogram:  
 
 • Øvelse 1: 
   6 skudd prøveskyting, valgfri skytestilling. Ubegrenset tid og anvisning etter hvert 
   skudd. 
 
 • Øvelse 2: 
   5 skudd knestående. Ubegrenset tid og anvisning etter hvert skudd. Får skytteren 
   bom, tømmer han våpen, legger det på standplass og avslutter prøven.  
 
 • Øvelse 3: 
   5 skudd liggende uten støtte. Utgangsstilling er liggende ferdigstilling, våpenet ladd 
   og sikret. oppheves etter “ild”.  
 
Tidsbegrensning:  
 
 Repeter gevær 25 sek 
 Automatgevær(AG 3,HK 416) 15 sek.  
 
Følgende krav til merket gjelder:  
 
 God skyting:   52 poeng og 9 treff  
 Utmerket skyting:  72 poeng og 10 treff 


