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Teknisk reglement for Militært 
Norgesmesterskap i pistolskyting 

1 Teknisk reglement 

1.1 Deltakere 

Følgende personell kan delta på militært norgesmesterskap i skyting: 

 Alt personell i forsvarets styrkestruktur 

 Ansatte i forsvaret og vernepliktige inne til førstegangstjeneste  

 NROF medlemmer med militær bakgrunn1 
 
Alt personell i styrkestrukturen skal delta for sin rulleførende avdeling. Alle som tjenestegjør fast 
eller avgitt til annen tjeneste (kurs) av minst 3 måneders varighet skal delta for vedkommende 
avdeling. 

1.2 Klasseinndeling 

I militært NM pistolskyting konkurreres det i to klasser: 
Klasse I = KI og MI (de som er inne til førstegangstjeneste) 
Klasse II = KII/MII tom KVI/MVI (de som har avtjent førstegangstjeneste) 

1.3 Lagkonkurranse 

Det konkurreres om beste 3-mannslag. Lagets navn skal reflektere avdelingen de kommer fra og 
vise tilhørighet. Rekkefølgen i lagkonkurransen fastsettes ut fra samlet sum av de tre beste 
individuelle resultater. 

1.3.1 Uttaksgrunnlag for lagkonkurransen 

 Som hovedregel gjelder at grunnlaget for uttak av lag er selvstendige administrative avdelinger 
på bataljons størrelse (ca 600), slik som bataljon, skole- og øvingsavdeling, luftving, HV- distrikt 
osv. 

 Identifiserbare avdelinger på selvstendig kompanis størrelse (inntil ca 150), skoleavdelinger o.l. 
innen samme garnisonsområde kan og bør stille egne lag. 

 Heimevernet - for HV betraktes de enkelte HV- distrikt som uttaksgrunnlag. 

 Norske Reserveoffiserers Forbunds avdelinger er grunnlag for uttak av lag. 

1.4 Våpen 

Pistol som skal nyttes er Glock P-80/Glock 17 uten modifikasjoner. Avtrekket skal være minimum 2 
kg. Ortopediske eller bandasjerte skjefter er ikke tillatt. Enhver modifikasjon som medfører 
fasongmessig endring av originale deler er forbudt. Dette gjelder også sikter og avtrekk. Det er 
behov for å medbringe 2 magasiner til arrangementet. 
Teknisk kontroll vil bli gjennomført før start på arrangementsdagen.  

                                                           
1 a) NROF medlemmer skal være godkjent gjennom NROFs kursrekke med minimum Selvstendig 
skytterkurs, nivå 2. 
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1.5 Antrekk 

Det skal nyttes reglementert militær uniform. Spesiell skytterlue, skytterhansker o.l. er ikke tillatt. 
Skytterbriller og godkjente militære hansker kan nyttes. Alle deltagere skal medbringe egne 
hørselsvern (dobbelt) og vernebriller. 

1.6 Ammunisjon 

Deltakerne må medbringe egen ammunisjon. Det er behov for 45 skudd til baneprogrammet og 
inntil 60 skudd på feltprogrammet, totalt 105 skudd. I tillegg tilkommer prøveskudd. 

1.7 Funksjoneringsfeil 

Klikk eller annen funksjoneringsfeil gir ikke rett til omskyting. Skytteren kan utbedre feilen innenfor 
skytetiden. 

Ved brudd i våpen eller våpendel, skal skytteren holde våpenet med løpet i sikker retning, beholde 
grepet og melde fra til standplassleder ved å løfte en ledig hånd. Standplassleder avgjør på stedet. 

Brudd i våpen eller våpendel gir rett til omskyting. Skytteren gis 10 min til å reparere våpenet på 
stedet og fullføre skytingen, alternativt finne et annet våpen skytteren kan fortsette å skyte med. 

1.8 Feilskyting 

Ved ett treff for mye i skive/figur beregnes beste verdi, så sant det ikke er beviselig at skytteren har 
skutt for mange skudd. I så tilfelle trekkes beste verdi på baneskyting og EN bom i feltskyting. Ved 
TO eller flere skudd for mye, skal det skytes om. Omskytingsresultatet teller. 
Skudd avgitt før "ILD" og etter "STANS" skal trekkes beste verdi og i tilsvarende antall. I feltskyting 
trekkes dette som bom og i tilsvarende antall. 

2 Skyteprogram 

2.1 Baneskyting 

 Skytingen gjennomføres på pistolbane på 25 m avstand. 

 Skivene som nyttes er ½ m internasjonal 10-delt presisjonsskive (skive 44) og ½ m 6-delt skive 
for duell- og serieskytingen. 

 All skyting er stående skytestilling 

2.1.1 Presisjonsskyting 

 5 skudd prøve, inntil 5 min. 

 3 x 5 skudd. En hånd. 
Tid: 5 min pr serie á 5 skudd. Anvisning etter hver serie. 
Utgangsstillingen er ferdigstilling, våpenet ladd med fem patroner. 
Anleggsstilling kan inntas på ildordre. 

2.1.2 Duell 

 5 skudd prøve. 

 3 x 5 skudd. Stående fri skytestilling. 
Tid: 3 sek pr skudd. 7 sek mellom skuddene. Det skal avgis ett skudd hver gang skiven er fremme. 
Utgangsstilling er stående ferdigstilling, våpenet ladd og usikret. Våpenet skal ikke føres frem i 
anleggstilling før skiven begynner å svinge frem. 

2.1.3 Serie 

 Ingen prøveskudd. 

 3 x 5 skudd. Stående fri skytestilling. 
Tid: 10 sek pr serie á 5 skudd. Det skal avgis fem skudd hver gang skiven er fremme. 
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Utgangsstilling er stående ferdigstilling, våpenet ladd og usikret. Våpenet skal ikke føres frem i 
anleggstilling før skiven begynner å svinge frem. 

2.2 Kommando 

2.2.1 Presisjonsskyting: 
”LADNING” 
”ER SKYTTERNE KLARE?” 
Etter 5 sek:  ”KLAR” 
Etter 5 sek. ”ILD” 
”STANS” ropes/fløytes i skytetidens to siste sekunder. 

2.2.2  Duell: 
”LADNING” 
”ER SKYTTERNE KLARE?” 
Etter 3 sek "KLAR" og skiven svinges bort i 7 sek. Når skiven kommer fram, avgis ild. 

2.2.3 Serie: 
”LADNING” 
”ER SKYTTERNE KLARE?” 
Etter 5 sek:  ”KLAR” 
Etter 5 sek. ”ILD” eller når skiven kommer fram, avgis ild. 
”STANS” ropes/fløytes i skytetidens to siste sekunder. 

2.2.4 Felles 
Dersom noen av skytterne ikke er klare og gir uttrykk for dette, venter skyteleder i 15 sek 
og spør på nytt: ”ER SKYTTERNE KLARE?” 
Etter hver øvelse/serie: ”TØM VÅPEN - KONTROLLER”. 

2.3 Tolking 

Skuddene tolkes på vanlig måte, og tolk skal nyttes. 

 I duell og serie på baneskytingen godkjennes kun treff hvor horisontalt mål på kulehullet er 11 
mm eller mindre, pga av skudd avfyrt ifm at skivene vender.  

3 Feltskyting  

Skytingen omfatter inntil 60 skudd fordelt på 4-8 standplasser. Skyteavstander 15-25m. 

Feltskytingen legges opp slik at skytestillingen, skytetider, skyteavstander og figurer kan varieres. 
Etter at øvelsene er gjennomgått og skytterne inntatt sine standplasser gis kommando.  

3.1 Kommando 

”LADNING”  
”ER SKYTTERNE KLARE?” 
Etter 5 sek:  ”KLAR” 
Etter 5 sek: ”ILD” 
”STANS” ropes/fløytes i skytetidens to siste sekunder. 

3.2 Poengberegning 

 – Truffet figur gir 5 poeng - hvert treff gir 3 poeng (Eks vis gir det første treffet 8 poeng). 

 – For hvert skudd som avgis før ”ILD” eller etter ”STANS” trekkes beste verdi. Første skudd 
trekkes 8 poeng, deretter 5 poeng i tilsvarende antall. 
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4 Kontroll - Jury – Protester 

4.1 Jury 

Det oppnevnes en jury bestående av tre medlemmer, alle med god kjennskap til gjeldende regler. 

 Teknisk leder for arrangementet 

 En representant fra arrangerende avdelingen 

 En representant fra NROF sentralt 
Juryens sammensetning skal bekjentgjøres før konkurransen starter. Juryen treffer sin avgjørelse 
ved flertall av stemmene. Juryens avgjørelse er endelig. 
 
Juryen er mesterskapets høyeste myndighet og skal: 

 Påse at arrangementet avvikles etter gjeldende regler og bestemmelser. 

 Avgjøre om mesterskapet skal innstilles, utsettes eller avbrytes på grunn av vær- og føreforhold 
eller andre årsaker. 

 Avgjøre om det foreligger «force majeure» når en deltaker kommer for sent til start. 

 Avgjøre protester og foreta evt diskvalifikasjoner. 

 Avgjøre alle tvils- og tvistespørsmål som evt oppstår under mesterskapet. 

4.2 Protester 

Deltagere og lagledere kan overfor Juryen nedlegge protest mot arrangementsmessige feil eller mot 
personer som menes å ha overtrådt konkurransereglene. 
Likeledes kan arrangør – dersom det er tvil om evt diskvalifikasjon – nedlegge protest mot 
deltager(e) som ikke har fulgt konkurransereglene. 
Protester skal være skriftlige og innleveres senest 15 minutter etter at konkurransen er erklært 
avsluttet av Teknisk leder for arrangementet. 

5 Premiering 

Kåring av vinner gjøres ved å legge sammen plassiffer baneskyting og plassiffer feltskyting. 
• Ved poenglikhet går den foran som har beste plassiffer i feltskytingen. 
• Ved fortsatt likhet går den foran som har flest poeng i serien fra baneskytingen. 
Premieutdeling gjennomføres rett i etterkant av mesterskapet.  

Det skal benyttes reglementert uniform i forbindelse med premieseremoni. 

5.1 Individuelt 

Mesterskapsmedaljer, hhv «gull», «sølv» og «bronse» til de tre beste, uavhengig av klasse. For øvrig 
1/3-dels premiering i klasse 1 og 2. 
Forsvarssjefens premie og Norges Forsvarsforenings verneidrettsmedalje settes opp og 
tildeles norgesmesteren. 
Sjef Luftforsvarets premie settes opp og utdeles beste KLASSE 1. 

5.2 Lag 

Vinnerlaget blir militære norgesmestere i lag og tildeles skjold ”Militær Idrett”. 
Mesterskapsplaketter, hhv ”gull”, ”sølv” og ”bronse”, utdeles til hver av de tre deltagerne på de tre 
beste lagene.  
 

Vel møtt!! 
Sportslig hilsen  
Luftforsvaret/Norske Reserveoffiserers Forbund  
 


