
 
 
 

NORGES SKYTTERFORBUND  

 

Postadresse: 0840 Oslo – Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Oslo 

Tlf. (+ 47) 21 02 90 00 – Telefaks (+ 47) 21 02 90 03 – E-post-adresse: nsf@skyting.no 
Bankgiro 5134.06.06047 – Bankgiro Skytternytt 7878 06 37764 

Tilsluttet: Norges Idrettsforbund, Nordisk Skytter Region, European Shooting Confederation 

og International Shooting Sport Federation 

Regler og retningslinjer for 

NORGESCUP FOR REKRUTT og JR 2016 
 

Det innbys med dette til ny Norgescup for rekrutter og juniorer, 10m luftrifle 
(sittende og stående). Dette blir også i år en serieskyting der 6 skytinger skal være 
gjeldende og de 4 beste av disse tellende. Alle rekrutter i klubber og lag som ønsker 
det kan delta. Cupen vil år ha start i mars og vil bli avsluttet i desember.  

Målsetting med Norgescupen: 

• Gi utøverne et aktivitetstilbud. 
• Gi klubber og lag et tilbud som kan vise frem rekruttskytterne og få dem til 

å matche hverandre på landsbasis. 
 
Norgescupen vil foregå slik: 
De skytterklubbene som vil være med på dette, melder på sine respektive skyttere 
ved å fylle ut vedlagte påmeldingsskjema og returnere det til NSF v/ Helene 
Rønningen. E-post: helene.ronningen@skyting.no eller Norges Skytterforbund, 0840 
Oslo. 

Øvelser/program:  
Luftrifle 30 skudd 10m  
- R12, R13 og R14, sittende med anlegg 
- R15-16* og R17-20, stående 

Klasseinndeling::   
R-17-20: Jenter og gutter født i 1999-1996  
R-15-16: Jenter og gutter født i 2001-2000 
R-14: Jenter og gutter født i 2002 
R-13: Jenter og gutter født i 2003 
R-12: Jenter og gutter født i 2004 og 2005* 
*NB! Det er ikke tillatt med rangering for ungdommer under 11 år (jf 
barneidrettsbestemmelsene). Det betyr at aldersgrensen for å delta i R12 er fra 
om det året skytteren fyller 11 år og til og med det året skytteren fyller 12 år. 

Skytingen kan foregå på stevner eller trening, men alle fra samme klubb må velge 
samme stevne/trening som skyting om cupresultat. Det skal skytes tre runder i løpet 
av mars - mai og fire runder i løpet av september - desember. Det skytes med hele 
tall i Norgescupen (ikke desimaler).  
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Rundene vil bli avviklet slik: 
1.runde i uke 10  
Rapportering innen onsdag 16. mars. 
2.runde i uke 15 
Rapportering innen onsdag 20. april. 
3.runde i uke 20 
Rapportering innen onsdag 25. mai. 
4.runde i uke 38 
Rapportering innen onsdag 28. september. 
5.runde i uke 42 
Rapportering innen onsdag 26. oktober. 
6.runde i uke 46 
Rapportering innen onsdag 23. november. 
7. runde i uke 49* 
Rapportering innen onsdag 14. desember* 

*7. runde er en reserverunde slik at det skal være mulig for nye skyttere å 
gjennomføre fire tellende runder før utgangen av året. Resultater fra 7. runde gjelder 
kun for de skytterne som ikke har deltatt i 4 av de 6 ordinære rundene.  

I resultatene som sendes inn, skal det være angitt hvem som har vært 
stevneleder/dommer, samt dato for arrangementet. Utover dette er det ingen 
særskilte krav til innhold. (Det vil si at det ikke lengre er krav om resultatkort med 
poengangivelse for hvert skudd.)  
  
Premiering 
Alle skyttere som deltar i cupen og har betalt påmeldingsavgift, får deltagermedalje. 
De tre beste skytterne i hver klasse premieres med gull-, sølv- og bronsemedalje.  

Beste skytter(e) uansett klasse vil bli tildelt en skytterstatuett. Det vil bli utdelt plakett 
til den klubben som har flest deltagere og til den klubben som har best resultat i snitt. 
Den klubben som har flest deltagere vil i tillegg til plaketten få en liten overraskelse 
som skal brukes til et gitt formål i klubben for de som har deltatt på cupen i året som 
gikk.  

Med unntak av deltakermedaljen, er det kun deltakere som har vært med i minst 4 
runder, som teller med når premievinnerne skal kåres. For å bli med på konkurransen 
om beste snittpoeng må klubbene ha med minst 5 deltakere. 

Kostnader  
For å dekke et utlegg av medaljeutgifter/premier til skytterne og utgifter ved 
cupen, skal alle skyttere som deltar betale en deltakeravgift. I 2016 er avgiften pr 
deltaker kr 125. 

Deltakeravgiften skal betales til: Norges Skytterforbund, 0840 Oslo, kontonummer.: 
5134.06.06047. Innbetalingen merkes med Norgescupavgift for rekrutter og 
klubbens navn.  

Påmeldingsskjemaet skal sendes inn sammen med resultatene fra 1. runde av 
cupen, dvs. innen 16. mars 2016, eller sammen med resultater fra den første runden 
klubben deltar i. Etteranmeldte skyttere betaler snarest mulig og føres på underveis.  
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Dersom det ikke betales for alle påmeldte skyttere samtidig, skal skyttere det betales 
for føres opp med navn på innbetalingsblanketten. Dette gjelder spesielt 
etteranmeldte skyttere. 

Offentliggjøring av resultater 
Skytternytt og www.skyting.no vil bli en naturlig informasjonskilde, men også 
løpende informasjon til klubbene som deltar etter hvert som hver runde er avviklet. 
Påmeldingsskjema og resultatkort er vedlagt, men kan også lastes ned på 
www.skyting.no.  

Andre ting som er viktig for å få cupen til å fungere optimalt 
Fristen for innlevering av cupresultatene må overholdes. Dersom en klubb ikke kan 
arrangere sin cuprunde i den fastsatte uken, må cupansvarlig i klubben kontakte 
undertegnede for å avklare nytt tidspunkt. Alle som vil være med, må imidlertid ha 
avviklet sin runde innen resultatfristen for runden. For sent innkommende resultater, 
vil vanligvis ikke bli godkjent.  Dette kreves for at resultatene skal komme raskt ut og 
for at de skal være klubbene i hende før neste runde avvikles. Ikke minst er dette 
viktig for at sluttresultatene skal ligge raskt klare etter siste runde av cupen. 

Vi ser gjerne at klubbene benytter e-post når resultater skal sendes inn. Dermed får 
vi også en e-postadresse resultatene kan sendes tilbake til. Dette er ikke et krav, 
men det er praktisk for begge parter å benytte e-post.  

Spørsmål ang. cupen, innsending av resultat, påmeldingsskjema og 
innbetalingsgiroer rettes til Helene Rønningen på tlf. 21 02 98 53 eller e-post: 
helene.ronningen@skyting.no 

 

Lykke til! 

 

Ullevål, februar 16 
 
Med vennlig hilsen 
 
Fagkomité rifle  
v/ Helene Rønningen 
Idrettskonsulent 
Norges Skytterforbund 
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PÅMELDINGSSKJEMA TIL NORGESCUP FOR REKRUTTER 2016.  

 

KLUBB: .....................................................................................................................................   

Klasseinndeling:   

R-17-20: Jenter og gutter født i 1999-1996  
R-15-16: Jenter og gutter født i 2001-2000 
R-14: Jenter og gutter født i 2002 
R-13: Jenter og gutter født i 2003 
R-12: Jenter og gutter født i 2004 og 2005* 
*(NB! Det er ikke tillatt med rangering for ungdommer under 11 år. Det betyr at 

aldersgrensen for å delta i R12 er fra om det året skytteren fyller 11 år og til og med det 

året skytteren fyller 12 år).  

 

Adresse til klubben: 

 

 

 

E-post: 

Kontaktperson for klubben: 

 

 

 

Tlf.: 

 

Fax.: 

 

E-post: 

 

    

Navn på skytter Klasse 
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Navn på skytter Klasse 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


