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1 Innledning 

1.1 Formål 

Formålet med bestemmelsen er å sikre en enhetlig forvaltning og gjennomføring av prøver til 
militære og sivile ferdighetsmerker. 

1.2 Virkeområde 

Bestemmelsen gjelder for all gjennomføring av prøver til militære og sivile ferdighetsmerker i 
Forsvaret. 

Bestemmelsen gjelder ikke: 

a) Bruk og bæring av medaljer og dekorasjoner.1 

b) Tildeling av Forsvarets medalje for skyting2 og Forsvarets medalje for feltsport3• 

2 Gjennomføring, arrangør og deltakere 

2.1 Gjennomføring 

De enkelte prøver til de militære ferdighetsmerkene skal gjennomføres i henhold til prosedyrer for 
gjennomføring. 

Lokale tilpasninger og unntak fra prosedyrer skal godkjennes av fagansvarlig militær idrett og 
trening (MIT) på Forsvarets høgskole (FHS). 

På infanteriløp og skimerket kan lokal sjef beslutte å gjennomføre håndgranatkasting som 
alternativ til skyting. 

2.2 Arrangør 

Alle militære avdelinger og institusjoner samt lokalforeninger av Norske Reserveoffiserers Forbund 
(NROF) kan arrangere prøver til de militære ferdighetsmerker. 

Fagansvarlig kan gi tillatelse til at sivile idrettslag, bedriftsidrettslag eller skytterlag kan arrangere 
prøven til militære ferdighetsmerker. 

Fagansvarlig er ansvarlig for at prøvene blir gjennomført i henhold til denne bestemmelsen og i 
henhold til prosedyrer for de respektive ferdighetsmerkene. 

2.3 Krav til deltakere 

Alt personell kan delta på prøver til ferdighetsmerker. 

Ved gjennomføring av prøver som innebærer bruk av våpen skal deltaker ha tilstrekkelig 
våpenopplæring. 

3 Klasser og tid 

3.1 Klasseinndeling militært personell 

Militære deltakere inndeles i følgende klasser: 

Klasse Personell 

Kvinner Menn (Alder regnes pr. 1 januar) 

Kl Ml Militært personell inne til førstegangstjeneste 

Kli MIi Militært personell til og med 34 år 

KIii MIii Militært personell 35-42 år 

KIV MIV Militært personell 43-49 år 

1 Regler for bruk og bæring av medaljer og merker følger de til enhver tid gjeldende regelverk om uniform og 
dekorasjoner. 
2 Krav for tildeling er fastsatt i Statutter for Forsvarets medalje for skyting av 2020-09-16 
3 Krav for tildeling er fastsatt i Statutter for Forsvarets medalje for feltsport av 2020-09-16 
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KV MV Militært personell 50-54 år 

KVI MVI Militært personell 55-59 år 

KVIi MVII Militært personell over 60 år 

Med militært personell inne til førstegangstjeneste forstås i denne sammenheng: 

a) Vernepliktige inne til førstegangstjeneste. 

b) Elever til grunnleggende befalsutdanning og offisersutdanning. 

c) HV-ungdom. 

d) Militært personell av annen kategori enn nevnt ovenfor i sitt første tjenesteår som elev eller 
vernepliktig. 

Elever ved flerårig skole deltar i klasse I kun det første året. 

Personell som har avtjent førstegangstjenesten for deretter å begynne på grunnleggende 
befalsutdanning skal starte i klasse li. 

3.2 Fastsettelse av maksimaltid 

I prøver til infanterimerket, skimerket, feltidrettsmerket og skiskyttermerket hvor det skal fastsettes 
maksimaltider for merkekrav, skal disse beregnes slik: 

BASISTID er gjennomsnittstid uansett klasse, men innenfor samme kjønn, for de 10 % beste. 
Basistiden beregnes for det kjønn som har flest deltagere. Ved likt antall skal det beregnes for 
menn. Minimum 5 deltakere må delta for at merkeprøver skal godkjennes. 

Tiden fastsettes slik: 
BASISTID KVINNER 
BASISTID MENN 

= BASISTID MENN 

= BASISTID KVINNER 

MAKSIMALTIDER for de enkelte klasser fastsettes slik: 
Kl og Ml: BASISTID +45% 
Kli og MIi: BASISTID +35% 
KIii og MIii: BASISTID +45% 
KIV og MIV: BASISTID +50% 
KV og MV: BASISTID +60% 
KV og MVI: BASISTID +70% 
KVIi og MVII: BASISTID +80% 

+20% 
-20% 

Alle tilleggsminutter skal legges til anvendt tid før basistid regnes ut. Det er en forutsetning at 
minimum 55 % av fullførte deltagere for menn og for kvinner oppnår merket, uavhengig av 
maksimaltid og klasse. 

4 Militære ferdighetsmerker 

4.1 Krav til militære ferdighetsmerker, unntatt skarpskyttermerket 

Følgende gjelder for tildeling av militære ferdighetsmerker, unntatt skarpskyttermerket: 

a) Bronse: tildeles etter 1. gangs godkjent prøve. 

b) Sølv: tildeles etter 2. gangs godkjent prøve. 

c) Gull: tildeles etter 5. gangs godkjent prøve. 

d) Statuett: statuetten tildeles etter 12. gangs godkjent prøve etter gullmerket. 

e) Diplom «MILITÆR IDRETT»: utdeles etter søknad. 
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4.2 Krav til det militære skarpskyttermerket 

Følgende gjelder for tildeling av det militære skarpskyttermerket: 

a) Bronse: tildeles ved første gangs godkjent skyting. 

b) Sølv: tildeles ved første gangs utmerket skyting etter bronse. 

c) Gull: tildeles ved 5. gangs utmerket skyting. 

d) Statuett: statuetten tildeles etter 12. gangs godkjent prøve etter gullmerket. 

e) Diplom «MILITÆR IDRETT»: utdeles etter søknad. 

4.3 Oppnåelse av de ulike ferdighetsmerkene 

For å oppnå en høyere valør kreves det at deltagerne har lavere valør fra før. 

Hver deltager kan kun få registrert en bestått prøve for hvert av de militære ferdighetsmerkene per 
kalenderår, med unntak for skarpskyttermerket bronse og 1. gangs sølv, som kan oppnås samme 
kalenderår. 

5 Tildeling 

Militære ferdighetsmerker, diplomer og statuetter er gratis for vernepliktige soldater og tildeles 
personellet som har klart kravene snarest mulig etter at prøven er avlagt. Utdeling bør foretas av 
avdelingssjef ved oppstilling eller særskilte arrangementer. 

6 Administrative bestemmelser 

6.0 Behandling av protester 

Når en avdeling eller en NROF-avdeling arrangerer prøver til de militære ferdighetsmerker skal 
eventuelle protester avgjøres av avdelingssjef (formann), eller dens representant og konkurranse
el ler prøveleder (id rettsoffiser /id rettsbefal). 

Nærmeste militære avdeling eller fagansvarlig avgjør protester når sivile idrettslag, 
bedriftsidrettslag eller skytterlag (DFS) er arrangør, og protesten ikke kan avgjøres på stedet. 

6.1 Rekvisisjon av merker og diplomer 

Avdelinger skal rekvirere militære ferdighetsmerker, medaljer og statuetter via Forsvarets 
logistikkorganisasjon/ Divisjon for forsyning/ Uniformsutsalget. 

Diplomer skal rekvireres fra nærmeste grafiske avdeling. 

Diplomene er tilgjengelig som blanketter på FOBID med følgende blankettnumre: 

Diplom for merkevalør/ Blankettnummer Bronse Gull Statuett 

Det militære skarpskyttermerket 259-1 260-1 262-1 

Det militære marsjmerket 259-4 260-2 262-2 

Det militære skimerket 259-6 260-3 262-3 

Det militære femkampmerket 259-3 260-4 262-4 

Infanterimerket 259-5 260-5 262-5 

Feltidrettsmerket 259-2 260-6 262-6 

Forsvarets medalje for Feltsport 259-7 260-7 262-7 

Forsvarets medalje for skyting 259-8 260-8 260-8 
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6.2 Registrering og rapportering 

Godkjente prøver til militære ferdighetsmerker skal registreres på elektronisk rulleblad. 

Etter gjennomført merkeprøve skal arrangementsansvarlig rapportere til avdelings HR-kontor for 
registrering. 

Ved merkeprøver arrangert av sivile idrettslag, lokalforeninger av NROF, skytterlag, skal den enkelte 
deltager, som tilfredsstiller merkekravet, få tildelt en attestasjon (resultatliste), hvor stadig 
tjenestegjørende skal underrette sin avdeling, mens ikke stadig tjenestegjørende skal underrette 
forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS). 

7 Vedlegg 

Vedlegg 1 - Prosedyre for gjennomføring av prøve til det militære skarpskyttermerket 

Vedlegg 2 - Prosedyre for gjennomføring av prøve til det militære marsjmerket 

Vedlegg 3 - Prosedyre for gjennomføring av prøve til det militære skimerket 

Vedlegg 4 - Prosedyre for gjennomføring av prøve til infanterimerket 

Vedlegg 5 - Prosedyre for gjennomføring av prøve til det militære feltidrettsmerket 

Vedlegg 6 - Prosedyre for gjennomføring av prøve til det militære femkampmerket 

Vedlegg 7 - Informasjon om sivile ferdighetsmerker 

8 Ikrafttredelse 

Dokumentet trer i kraft 2023-01-01. Samtidig settes Reglement om ferdighetsmerker i Forsvaret av 
2014-10-01 ut av kraft. 

side 5 


