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NAIS Pistol (fin og grov) 
 
Avstand: 25 meter. Skive: Duellskive 
 
Øvelse 1 
Prøveskudd: Fem skudd. Tid 150 sek. Beste hånd. 
 
Øvelse 2 
Presisjon: Fem skudd. Tid 300 sek. Det er to serier totalt 10 skudd, Hver serie 150 sek. 
Stilling: beste hånd. 
 
Øvelse 3 
Duell: Fem skudd. Skiver fremme i 3 sek borte i 7 sek. Det er to serier totalt 10 skudd. 
Stilling: beste hånd. 
 
Øvelse 4 
Hurtig: Fem skudd. Skytetid 20 sek.  
Stilling: beste hånd. 
 
Øvelse 5 
Hurtig: Fem skudd. Skytetid 10 sek.  
Stilling: beste hånd. 
 
For alle øvelser og mellom hver serie: Ladd våpen utgangsstilling 45 grader, våpen 
heves på kommando ild (unntatt ved duell). Det foretas anvisning mellom hver øvelse og 
serie. 
 
Skyte kommandoer: Følgende kommandoer skal benyttes: Lad magasin med fem 
patroner, magasin i lad våpen (ett minutt) 
ER SKYTTERENE KLARE? (ved nei ny kommando etter 15 sek) 
KLAR KOMMER OM TI SEKUNDER FRA NÅ! 
KLAR (etter 10 sekunder) 
ILD (etter 5 sekunder) 
STANS (de siste to sekunder av skytetiden.) 
 
Ved duell: Følgende kommando: Lad magasin med fem patroner (ett minutt) Magasin i 
lad våpen. 
ER SKYTTERENE KLARE? 
KLAR. (starter vendeanlegget ca 7 sek). 
Skytter hever våpen og skyter et skudd når skiven er fremme, dette gjentas fem ganger. 
 
Etter alle øvelser: TØM VÅPEN KONTROLLER. 
Etter siste øvelse: TØM VÅPEN KONTROLLER GJØR KLAR TIL VISITASJON. 
 



 
 
 

 
 
 

 
Pistol 25 m (Fin og Grov) Det benyttes Duellskive. 
Pistol 25 m Fin: T.o.m. cal. .32, Grov: Fra 9 mm og oppover, pistol eller revolver. 
 
Det tillates inntil 2 funksjonsfeil 
 
Merker, medaljer, stjerner og statuett.   
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). 
 
Poengkrav: 
Pistol 25 m  
  

25 m fin  25 m grov  
 
Bronsemerke   200 poeng  180 poeng  
Sølvmerket   210 poeng  190 poeng  
Gylt merke   220 poeng  200 poeng  
Bronsemedalje  240 poeng  220 poeng  
Sølvmedalje   250 poeng  230 poeng  
Gylt medalje   260 poeng  240 poeng  


