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1 Innledning 

Prøven til infanterimerket omfatter løp i vekslende terreng, lengde 8 - 12 km i delvis merket løype, 
eller som orientering. 

Det er mulig å organisere infanterimerkeprøven uten merking av løype. Orienteringen skal være 
enkel og følge tydelige ledelinjer. 

Konkurransen gjennomføres som et stridsoppdrag med orientering og fire infanteriprøver innlagt i 
løpet: 

a. Melding. 

b. Måloppdagelse. 

c. Avstandsbedømmelse. 

d. Skyting (evt. håndgranatkasting). 

Løypen kan legges på kart fra start til mål hvor infanteriprøvene legges inn i løypen som poster 
underveis. 

2 Utstyr 

Det skal benyttes reglementert militært antrekk. Antrekket skal være reglementert under hele 
løpet. 

Ved sivile arrangementer, eller for sivile som deltar ved en militær avdeling, kan sivilt antrekk med 
lang bukse benyttes. 

Det skal benyttes personlig våpen (ikke pistol) for eksempel HK 416, eller andre våpen uten 
påmontert kikkertsikte. 

3 Beskrivelse av infanteriprøvene 

3. 1 Orientering 

Orienteringsløypen bør være enkel slik at deltagerne kan følge ledelinjer. 

Arrangøren står fritt hvor i løypen orienteringen skal legges. 

Kart med alle poster inntegnet, påheftet postbeskrivelse og symboler i plastlomme bør utleveres 
ved start av orientering. 

For å forenkle arrangementet er det tillatt åla orienteringselementet omfatte hele infanteriløypen 
slik at merking blir overflødig. 
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3.2 Melding 

En melding skrevet på oppslag skal være innlagt i begynnelsen av løpet, som senere i løpet skal 
avgis skriftlig. 

Meldingen skal inneholde følgende punkter: 

• Dato/tidsgruppe. 

• Fra hvem. 

• Til hvem. 

• Hva. 

• Hvor. 

• Når. 

• Hvorledes. 

• Underskrift (ikke løperens). 

Det er ikke tillatt å skrive ned meldingen eller deler av den. 

Ved retting skal meldingen betraktes som en muntlig melding. Feilstaving av ord, små bokstaver 
og lignende skal ikke gi tillegg. Bruk av andre ord med samme mening som de som er brukt i 
meldingen skal godkjennes. 

Ordet "fra" og "til" skal være med i meldingen. 

Punktene skal godkjennes selv om de ikke kommer i riktig rekkefølge. 

For hvert punkt som mangler eller som er feil gjengitt får deltagerne to minutter tillegg. Maksimum 
tillegg er 16 minutter. 

3.3 Må/oppdagelse 

Deltagerne skal oppdage og merke av figurer som er plassert innenfor et avgrenset område i 
terrenget. 

Deltakerne får utlevert en skisse i starten av måloppdagelsen der de skal krysse av i de rutene det 
befinner seg en figur. Skissen skal leveres inn etter siste rute. 

Det skal kun benyttes figurer (skyteskiver) som mål, og antallet skiver skal være 5-8 fordelt på 10-16 
ruter. 

Måloppdagelsen skal starte fra en standplass hvor det oppmerkes et rutesystem i terrenget i en 
lengde inntil 150 m og dybde inntil 150 m. Rutesystemet kan legges på begges sider av løypen. Det 
er ikke tillatt å bevege seg ut av standplass. 

Deltakerne beveger seg fra standplass til enden av rutesystemet. Det er tillatt å bevege seg frem og 
tilbake på standplass. 

Ved retting godkjennes avmerking som er gjort i riktig rute. Det er ikke tillatt å rette allerede 
avmerkede mål. 

For hver ikke avmerket figur og for mange avmerkinger utover riktig antall, gis et tillegg på 2 
minutter. Maksimum tillegg er 10-16 minutter, avhengig av antall figurer (2 minutter ganger antall 
figurer). Ved større utregnet tillegg kan det kun gis maksimalt tillegg. 

3.4 Avstandsbedømme/se 

På en standplass i løypen får deltagerne oppgitt fem forskjellige mål som de skal bedømme 
avstanden til. Målene skal være 1 /1 figurer. 

Avstandene skal være plassert mellom 50 og 450 meter. Det er ikke tillatt å bruke andre 
hjelpemidler for måling av avstandene enn det utstyr som bringes med; våpen, kompass og blyant 
(uten modifisering). 
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Dersom noen av figurene ikke er synlige på grunn av dårlig sikt for enkelte av deltagerne, 
annulleres de berørte avstandene. Av hensyn til tidstap avstandsbedømmelsen kan ha voldt for 
tidligere startende, fastsettes sluttiden for disse ved å trekke 30 sekunder per avstand fra løpetiden. 

Avstanden blir bedømt riktig dersom avviket ikke er større enn(+/-) 1/7 av korrekt avstand. Hver 
feilbedømt avstand gir 3 minutter tillegg. Maksimum tillegg er 15 minutter. 

3.5 Skyting 

Det skal skytes 5 skudd. Magasinet m/skudd skal ikke settes i våpenet før deltagerne er på 
standplass og i skytestilling. 

Skytestilling er liggende. Bruk av rem er tillatt. Ved bruk av HK 416 / MR223 er det tillatt å benytte 
magasinet som støtte. 

Løpet skal trekkes igjennom og hørselvern skal utleveres rett før skyting (inne på standplass). 

Følgende målarrangement kan benyttes: 

200 m: 1 /3 fig eller tilsvarende 

150 m: 

100 m: 

som: 

30m: 

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

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

skiskytterskive, ytre diameter 11 cm (svart sikteblink). C-120 Motala skive 

"innskytingsskive HK for 30m med "høy" svart for ikke å omstille våpen fra 200m og 
som, og "innskytingsskive" 10-delt. Verdi 7 eller bedre. 

Dersom skivene ved dårlig sikt ikke blir synlige for enkelte avdeltagerne, skal skytingen stanses, og 
resultatet av skytingen annulleres for alle. Av hensyn til tidstap skytingen kan ha voldt for tidligere 
startende, fastsettes sluttiden for disse ved å trekke 3 minutter fra løpstiden. Det skal gis 3 minutter 
tillegg for hver bom. 

3.6 Håndgranatkasting (alternativ til skyting) 

Håndgranatkasting er et alternativ til skyting. Fem granater - vekt 550 gram - mot sirkel - mål med 
diameter 3 meter på 20 meter avstand for menn og 15 meter for kvinner. 

For hver bom skal det gis et tillegg på 3 minutter. 

4 Krav og tidsberegning 

4.1 Krav 

For godkjent prøve til infanterimerket kreves det at deltagerne har: 

a) Fullført o-løp. 

b) Minst 4 av meldingens 8 pkt. riktig besvart. 

c) Truffet med minst 1 -ett- skudd/granat. 

d) Bedømt minimum 1 -en- avstand riktig. 

e) Plassert minst 1 -ett- mål riktig, og ikke maksimum tillegg. 

4.2 Tidsberegning 

Sluttiden er løpstid pluss eventuelle tilleggsminutter for feil i innlagte infanteridisipliner. 

Maksimaltid beregnes ut fra pky. 3.2 i Bestemmelse for ferdighetsmerker i Forsvaret. 

Alle tillegg skal tas med før maksimaltid utregnes. 

5 Dispensasjon 

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

Side4av4 


