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1 Innledning 

Prøven til det militære skimerket omfatter 30 km langrenn med pakning og våpen. 

Det skal være innlagt skyting (evt. håndgranatkasting). 

Assistanse fra utenforstående er ikke tillatt, unntatt sekundering og førstehjelp. 

2 Værforhold 

Prøven skal ikke arrangeres hvis det er under -15 grader celsius. 

3 Utstyr og kontroll 

Det skal benyttes reglementert militært antrekk. Ved sivile arrangementer, eller for sivile som deltar 
ved en militær avdeling kan sivilt antrekk benyttes. 

Ryggsekk av godkjent militær modell skal benyttes. Annen type ryggsekk kan benyttes når 
merkeprøven inngår i et sivilt arrangement. 

Våpenet skal ikke være emballert (polstret). Bruk av våpenets rem er tillatt, samt taping av denne. 
Det er ikke tillatt å adskille våpenet. Gevær som spennes fast til sekken skal ikke ligge på tvers. 

I pakningens vekt inngår ikke effekter/plagg som tilhører uniformen (bandolær/pistolbelte/ 
magasintaske, lue ol), samt ammunisjon. 

Ammunisjon kan enten medbringes fra start, hvor bæremåten er valgfri, eller den kan utdeles på 
standplass. Det er ikke tillatt å ha skudd i våpenet utenfor standplass. 

Ski av godkjent militær modell skal benytte. Sivile staver og hansker er tillatt brukt. Ved sivile 
arrangement kan sivile ski benyttes. 

Kontroll av antrekk, utrustning, vekt av pakning og våpen skal foretas før start og ved innkomst. 

4 Løype 

Løypen skal være 30 km. Start og innkomst bør ligge i samme høyde over havet og helst være på 
samme sted. 

Løypa bør legges i lett kupert terreng det skal tas hensyn til at deltagere bærer pakning. Løypa kan 
med fordel legges i sløyfer som gås flere ganger. 

Det skal være minimum tre væskeposter/matstasjoner. Kontrollposter og førstehjelpsstasjoner skal 
settes ut der det anses nødvendig. 

5 Skyting 

Skytingen bør foregå i siste halvdel av løpet. Det skal skytes 10 skudd. 

Magasinet m/skudd skal ikke settes i våpenet før deltageren er på standplass og i liggende 
skytestilling. 

Ved bruk av HK 416 er det tillatt å ha magasin i bakken. 

Hørselvern skal deles ut rett før standplass samtidig med at løpet trekkes gjennom før skyting. Bruk 
av rem er tillatt. 
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Følgende målarrangement kan benyttes: 

200 m: 1 /3 fig eller tilsvarende 

150 m: sirkelskive, ytre diameter 35 cm (svart sikteblink) eller tilsvarende 

100 m: 1 /4 fig. "småen", sirkelskive med ytrediameter 30 cm (svart sikteblink) eller 
tilsvarende 

50 m: skiskytterskive, ytre diameter 11 cm (svart sikteskive) C-120 Motala skive 

30 m: "innskytingsskive" HK for 30m med «høy» svart for ikke å omstille våpen fra 200m 
og som, «innskytningsskive» 

Maskinpistolvåpen kan ikke benyttes ved skyting på målarrangement utover 100 m. 

6 Tidsberegning 

Godkjent treff på 10-delt skive verdi 7 eller bedre for HK 416, og MP 7, og MR223. 

Bom i figur og treff verdi 6 eller dårligere på 10-delt gir 2 minutter i tillegg. 

Deltar noen som er fritatt for skyting av medisinske grunner, skal disse gis et tillegg på 10 min, uten 
at det er nødvendig med stans på standplass. 

Dersom skivene ved dårlig sikt ikke blir synlige for enkelte av deltagerne, skal skytingen stanses og 
resultatet av skytingen annulleres for alle. Av hensyn til tidstap skytingen kan ha voldt for tidligere 
startende, skal sluttiden fastsettes for disse ved å trekke 4 min fra langrennstiden. 

Sluttiden er langrennstid pluss eventuelle tilleggsminutter for skyting dersom skyting er 
gjennomført. Maksimaltid beregnes i henhold til pkt. 3.2 i Bestemme/se for ferdighetsmerker i 
Forsvaret. Tillegg for skyting skal tas med før maksimaltid utregnes. 

7 Dispensasjon 

Dersom en avdeling ønsker å arrangere skimerket som avviker fra bestemmelsen, kan det gis 
dispensasjon for dette ved søknad til fagansvarlig militær idrett og trening på Forsvarets høgskole. 
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