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1 Innledning 

Følgende sivile ferdighetsmerker kan arrangeres av Forsvaret: 

a) Det Frivillige Skyttervesen - Dugleiksmerket. 

b) Norges Skytterforbund - Armegeværmedalje (NAIS-medaljen). 

c) Norges Skiskytterforbund - Skiskyttermerket. 

d) Norges Idrettsforbunds - Idrettsmerket. 

e) Norges Svømmeforbund - Den store havhesten. 

f) Det nederlandske ferdighetsmerke for 4-dagers marsjen (NUM EGEN medaljen). 

2 Dugleiksmerket - prøven med HK 416 og MP 7 

2. 1 Bane og utstyr 

Det skal benyttes skytebane med 200 meller 300 m standplass for HK416/MP7. MP7 kan også 
benytte 1 00m. På 100 m benyttes 60 cm skive, på 200 m nyttes 1 m skive, og på 300 m 1 1 /2 m 
skive. 

Det kan benyttes våpenets originale reim som støtte, og det benyttes reglementert militært 
antrekk. 

Det er ikke tillatt å benytte magasinet eller en annen form for fast støtte under våpenet. 

2.2 Skyteprogram 

Prøven gjennomføres slik: 

Program Avstand Skivetype Serie 1 Serie 2 Serie 3 
HK416/MP7 200/300m 1 m/ 1.Sm 5 ligg 5 ligg 5 ligg 
MP7 100m 60cm 5 ligg 5 ligg 5 ligg 

Prøveskudd skytes før serie 1 og serie 4. Tid 3 min og fritt antall skudd. 

Kommando Øvelse 1: 
«Gjør klar for fritt antall prøveskudd, skytetid 3 min» 
«Lading» 
«Er det skyttere som ikke er klare?» 
«Det kommer KLAR om 10 sek fra nå» 
«KLAR» Etter 10 sekunder 
«ILD» Etter 5 sekunder fra KLAR 

Serie 4 
10 ligg 
10 ligg 

Tid (Min) 

3/2/2/2 
3/2/2/2 

«STANS» Ropes over de 2 siste sekunder av skytetid. Det er tillatt å skyte mens STANS ropes. 

Kommando Øvelse 2: 
«Gjør klar for første serie, 5 skudd liggende, skytetid 3 min» 
«Lading» 
«Er det skyttere som ikke er klare?» 
«Det kommer KLAR om 10 sek fra nå» 
«KLAR» Etter 10 sekunder 
«ILD» Etter 5 sekunder fra KLAR 
«STANS» Ropes over de 2 siste sekunder av skytetid. Det er tillatt å skyte mens STANS ropes. 

Kommando Øvelse 3: 
«Gjør klar for andre serie, 5 skudd liggende, skytetid 2 min» 
«Lading» 
«Er det skyttere som ikke er klare?» 
«Det kommer KLAR om 10 sek fra nå» 
«KLAR» Etter 10 sekunder 
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«ILD» Etter 5 sekunder fra KLAR 
«STANS» Ropes over de 2 siste sekunder av skytetid. Det er tillatt å skyte mens STANS ropes. 

Kommando Øvelse 4: 
«Gjør klar for tredje serie, 5 skudd liggende, skytetid 2 min» 
«Lading» 
«Er det skyttere som ikke er klare?» 
«Det kommer KLAR om 10 sek fra nå» 
«KLAR» Etter 10 sekunder 
«ILD» Etter 5 sekunder fra KLAR 
«STANS» Ropes over de 2 siste sekunder av skytetid. Det er tillatt å skyte mens STANS ropes. 

Kommando Øvelse 5: 
«Gjør klar for fritt antall prøveskudd, skytetid 3 min» 
«Lading» 
«Er det skyttere som ikke er klare?» 
«Det kommer KLAR om 10 sek fra nå» 
«KLAR» Etter 10 sekunder 
«ILD» Etter 5 sekunder fra KLAR 
«STANS» Ropes over de 2 siste sekunder av skytetid. Det er tillatt å skyte mens STANS ropes. 

Kommando Øvelse 6: 
«Gjør klar for siste serie, 10 skudd liggende, fordelt med 5 skudd i to magasiner, skytetid 2 min» 
«Lading» 
«Er det skyttere som ikke er klare?» 
«Det kommer KLAR om 10 sek fra nå» 
«KLAR» Etter 10 sekunder 
«ILD» Etter 5 sekunder fra KLAR 
«STANS» Ropes over de 2 siste sekunder av skytetid. Det er tillatt å skyte mens STANS ropes. 

2.3 Merkekrav for HK 416 og MP 7 

Følgende merkekrav gjelder: 

Bronsemerket: 150 

Sølvmerket: 

Gullmerket: 

170 

190 

2.4 Dugleiksmedalje for HK 416 og MP 7 

Skyttere som har vunnet gylt merke og som senere i 5 år har greid kravet til dette, 

får en 5-årsmedalje. Dvs. 6. året skytteren oppnår kravet til gylt merke. 

2.5 Protokoller 

Offisielle resultater underskrevet av arrangøren gjelder som godkjent resultat. Skytterens avdeling 
registrerer i FIF etter gjennomføring. 

2.6 Administrative forhold 

Registreringen av resultater baserer seg på et tillitsforhold mellom arrangør og DFS. Arrangør 
registrerer og arkiverer resultatene. De rapporteres ikke til DFS. 

Forsvarets avdelinger bestiller med innkjøpsordre og faktureres i henhold til vanlige rutiner 
gjennom FRA. 
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Forsvarets avdelinger vil av praktiske årsaker få anledning til å kjøpe store kvanta merker, medaljer 
og stjerner for selv å holde lager og føre regnskap. For mer informasjon: 
www .dfs.no/verdt-a-vite/lover-og-reg ler1 / skytter bo ka. 

3 NAIS-medaljen 

3. 1 Arrangører 

Skyting om NAIS-medaljen kan arrangeres av avdelinger i Forsvaret, Det frivillige Skyttervesen og 
alle klubber/lag tilsluttet Norges Skytterforbund som har vedkommende skyttergren på sitt 
program. Samme skytter kan skyte flere program parallelt. 

3.2 Program 

3.2.1 Rifle 

10 skudd liggende på 3 minutter. 

10 skudd knestående på 4 minutter. 

Det skal skytes 3 prøveskudd foran hver stilling. 

Det skal anvises etter hvert prøveskudd og etter hver stilling. 

Det kan skytes på 100m/200m/300m (1 00m kun MP7), nærmere om dette under (Avstand/skiver). 

Kommando Øvelse 1: 
«Gjør klar for 3 prøveskudd, skytetid 2 min» 
«Lading» 
«Er det skyttere som ikke er klare?» 
«Det kommer KLAR om 10 sek fra nå» 
«KLAR» Etter 10 sekunder 
«ILD» Etter 5 sekunder fra KLAR 
«STANS» Ropes over de 2 siste sekunder av skytetid. Det er tillatt å skyte mens STANS ropes. 

Kommando Øvelse 2: 
«Gjør klar for 10 skudd liggende, skytetid 3 min» 
«Lading» 
«Er det skyttere som ikke er klare?» 
«Det kommer KLAR om 10 sek fra nå» 
«KLAR» Etter 10 sekunder 
«ILD» Etter 5 sekunder fra KLAR 
«STANS» Ropes over de 2 siste sekunder av skytetid. Det er tillatt å skyte mens STANS ropes. 

Kommando Øvelse 3: 
«Gjør klar for 3 prøveskudd, skytetid 2 min» 
«Lading» 
«Er det skyttere som ikke er klare?» 
«Det kommer KLAR om 10 sek fra nå» 
«KLAR» Etter 10 sekunder 
«ILD» Etter 5 sekunder fra KLAR 
«STANS» Ropes over de 2 siste sekunder av skytetid. Det er tillatt å skyte mens STANS ropes. 

Kommando Øvelse 4: 
«Gjør klar for 10 skudd knestående, skytetid 4 min» 
«Lading» 
«Er det skyttere som ikke er klare?» 
«Det kommer KLAR om 10 sek fra nå» 
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«KLAR» Etter 10 sekunder 
«ILD» Etter 5 sekunder fra KLAR 
«STANS» Ropes over de 2 siste sekunder av skytetid. Det er tillatt å skyte mens STANS ropes. 

3.3 Avstand/Skiver 

3.3.1 Rifle 
Skytingen kan foregå på 300m mot 1,Sm skive, 200m mot 1 m (internasjonal) skive, MP7 kan skyte 
på 100 m mot 100 m skive (60 cm). 
Skyting mot elektroniske skiver er tillatt. 

3.4 Våpen/Utstyr 

3.4.1 Rifle 
Det deles inn i 2 våpenklasser: 
Klasse A: Presisjonsvåpen som er godkjent av DFS og Forsvaret. NSFs standardrifle. 
Klasse B: HK 416/MR 223/MP 7 og godkjente våpen med åpne sikter. 
Det kan benyttes våpenets originale reim som støtte og det skal benyttes reglementert militært 
antrekk. 
Det er ikke tillatt å benytte magasinet eller en annen form for fast støtte under våpenet. 

3.5 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. 

3.6 Merke- og medaljekrav 
Rifle 300/200 m HK 416/MR 223, 1 00m MP 7. 

Klasse B 
Bronsemerke: 
Sølvmerke: 
Gylt merke: 
Bronsemedalje: 

120 poeng 
130 poeng 
140 poeng 
150 poeng 
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Sølvmedalje: 
Gylt medalje: 

3.7 Protokoller 

160 poeng 
175 poeng 

Offisielle resultater underskrevet av arrangøren gjelder som godkjent resultat. Skytterens avdeling 
registrerer i FIF etter gjennomføring. 

Reglement for merkeskyting til NAIS medaljen er vedtatt av Norges Skytterforbunds styre og gjort 
gjeldende fra 01.10.1995, med justeringer i 2005, 2011, 2020 og 2021. 

3.8 Administrative forhold 

Registreringen av resultater baserer seg på et tillitsforhold mellom arrangør og Norges 
Skytterforbund. Arrangør registrerer og arkiverer resultatene. De rapporteres ikke til Norges 
Skytterforbund. 

Forsvarets avdelinger bestiller med innkjøpsordre og faktureres i henhold til vanlige rutiner 
gjennom FRA. Forsvarets avdelinger vil av praktiske årsaker få anledning til å kjøpe store kvanta 
merker, medaljer og stjerner for selv å holde lager og føre regnskap. For mer informasjon: 
www.skyting.no/loverogregler/sider/NAIS-skyting.aspx 

4 Skiskyttermerket 

Skiskyttermerket arrangeres med militært våpen, eventuelt cal. 22 LR skiskyttergevær, etter 
følgende regler: 

Distansen er 10 km for alle klasser 

Det skal skytes 2 x 5 skudd liggende. 1 min. tillegg pr. bom. Alternative målarrangementer: 

Avstand 100 m: Sirkelskive med svart sikteblink, ytre diameter 25 cm. 

Avstand 50 m: Skiskytterskive, ytre diameter110 mm. 

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

Første skyting bør komme i første halvdel av løypa, mens andre skyting bør legges i siste halvdel. 

Maksimaltid beregnes ut fra reglene i Bestemme/ser for ferdighetsmerker i Forsvaret. Tillegg for 
skyting tas med før maksimaltid utregnes. 

For øvrig følges Norges skiskytterforbunds reglement som finnes elektronisk på Norges Skiskytter 
forbunds internettside: 

www.skyting.no/no/organisasjon/lover_og_regler/regler_for_skiskyttermerket 

5 Idrettsmerket 

Norges Idrettsforbunds reglement om idrettsmerket er gjeldende og finnes på Norges 
Idrettsforbunds internettside: 

www.idrett.no/tema/klubbguiden/Sider/idrettsmerket.aspx 

6 Store Havhesten 

Norges Svømmeforbunds reglement om «Den store Havhesten er gjeldende og finnes på Norges 
Svømmeforbunds internettside: 

www.svomming.no/getfile.php/1799/4%20/Havhesten2007-2.pdf 

7 Nijmegen-medaljen 

Informasjon og reglement om marsjen finnes på Vierdaagse sin internettside og den norske 
Nijmegendelegasjonens internettside: 

www.4daagse.nl 

www.nijmegenmarsjen.info 
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8 Tildeling 

Sivile ferdighetsmerker rekvireres fra Forsvarets logistikkorganisasjon/Divisjon for forsyning/ 
Uniformsutsalget, eller direkte fra de respektive forbund. 

9 Registrering 

Arrangerende avdeling sørger for registrering på elektronisk rulleblad for stadig tjenestegjørende. 
Ikke stadig tjenestegjørende må selv sørge for attestasjon og underrette Forsvarets personell- og 
vernepliktsenter (FPVS) for registrering. 
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