
 

   

 

 
 

Norges Skytterforbunds 

REKRUTTERINGSSKYTING 
 

Norges Skytterforbund inviterer alle landets skytterklubber og skytterlag til å være 

med å skyte om NSFs rekrutteringsmerker og diplomer. I tillegg inviteres også alle 

landets ungdomsskoler og videregående skoler som har skyting som valgfag til å 

være med.  

 

Konkurransene kan arrangeres som åpne stevner innlagt i andre nasjonale eller 

interne konkurranser, eller som en avslutning på et begynnerkurs i skyting. 

Programmet kan også skytes under en vanlig trening dersom man ønsker det, men da 

må man bestemme på forhånd at det skal skytes rekrutteringsskyting. 

Treningsresultater inngår ikke i konkurransen.  

 

Konkurransene er åpne for alle skyttere til og med det året de fyller 20 år.  

Rekrutteringskonkurransene behøver ikke å være terminfestet.  

 

Merk: Skyttere må ikke nødvendigvis være medlem av klubben/laget for å delta 

i NSFs rekrutteringskonkurranse. 
 

Det er tillatt å delta i rekrutteringskonkurransen flere ganger hvert år. Det beste 

resultatet vil da være tellende.  

 

Målsetting 
• Gi utøverne et aktivitetstilbud 

• Gi klubber og lag et tilbud som kan presenteres for unge utøvere/begynnere som 

allerede er medlemmer av en klubb eller som kan tenke seg å bli medlemmer 

• Øke interessen i klubber og lag for ungdoms-/rekrutteringsarbeid.  

 

 

 

 

Oppdatert 04.04.2016 



Konkurranseperiode 
Konkurransesesongen for rekrutteringsskyting følger kalenderåret. Arrangementet starter hvert år 1. januar og avsluttes 31. 
desember.  
 
Resultatlister 
Resultatlistene fra rekrutteringsskyting gjennomført mellom 1. januar og 31. mai sendes inn 1. juni. Disse listene vil bli publisert på 
skyting.no slik at skytterne kan se hvordan de ligger an etter vårsesongen. 
 
Resultatlistene fra hele året samlet, 1. januar til 30. november sendes inn 1. desember. 
 
Dette skal sendes til helene.ronningen@skyting.no, eller vanlig post: Norges Skytterforbund, 0840 Oslo.  
NB! Vær nøyaktig med føring av resultater. 
 
Så snart listene er klare vil de bli sendt ut til klubbene som kontrollerer at resultatene stemmer, deretter vil de bli publisert på 
skyting.no, samt at vi sender ut diplomer og medaljer. Det er veldig viktig at vi får resultatene til rett tid, ellers vil det ta mye lengre 
tid å få det publisert. 
 
Landskonkurranse 
Etter endt konkurransesesong setter NSF opp fullstendig resultatliste for hele landet. Resultatlisten blir publisert i Skytternytt og på 
www.skyting,no. De tre beste individuelle resultatene innenfor hver klasse vil bli premiert (med unntak av i klassen «Åpen rekrutt. 
I denne klassen er det ingen rangering, og alle deltakerne mottar deltakerdiplom). I tillegg vil også de tre beste klubbene/lagene 
etter antall deltakere innenfor hver skytegren bli premiert.  
 
Premiering 
I tilknytning til rekrutteringsskytingen er det laget egne rekrutteringsmerker i valørene gull, sølv og bronse. Rekrutteringsmerkene 
er knyttet til bestemte poengkrav innenfor hver skytegren avhengig av alder (se skjema for klasser, program og poengkrav). 
Skytteren kan bare skyte om en merkevalør hvert år. Gullmerket vil man dermed først kunne oppnå ved 3. gangs deltakelse i 
rekrutteringsskytingen (forutsatt at man har klart bronse- og sølvkravene de tidligere årene). Etter 2. gang med oppnådde 
gullmerkekrav får man Bånd med 1 stjerne. Deretter 1 stjerne for hvert år man oppnår gullmerkekravet.  
 
Premieringsregler (rekrutteringsmerker) 
Oppnåelse av aldersbestemte poengkrav 1. deltakelsesår: Bronse 
Oppnåelse av aldersbestemte poengkrav 2. deltakelsesår: Sølv 
Oppnåelse av aldersbestemte poengkrav 3. deltakelsesår: Gull 
Oppnådd gullmerkekrav 2. gang: Bånd med 1 stjerne 
Oppnådd gullmerkekrav deretter: Stjerne 
 
Rekrutteringsdiplomer, klistremerker og de øvrige rekrutteringsproduktene på bestillingslista kan bestilles til alle som 
gjennomfører konkurransen hvert år, uavhengig av resultat.  
 
Klasseinndeling 
R-17/20 (junior) Jenter og gutter f.o.m. det året de fyller 17 år og t.o.m. det året de fyller 20 år.  
R-15/16  Jenter og gutter f.o.m. det året de fyller 15 år og t.o.m. det året de fyller 16 år.  
R-14  Jenter og gutter t.o.m. det året de fyller 14 år.  
R-13   Jenter og gutter t.o.m. det året de fyller 13 år.  
R-12  Jenter og gutter f.o.m. det året de fyller 11 år og t.o.m. det året de fyller 12 år.  
Åpen rekrutt Jenter og gutter t.o.m. det året de fyller 10 år.  
 
Funksjonshemmede skyttere ((SH-skyttere):  
Pistol: Funksjonshemmede skyttere t.o.m. 14 år konkurrerer i R12-14 sittende i stol/rullestol med støtte etter samme regler som 
funksjonsfriske. Funksjonshemmede skyttere R15-16 og R17-20 skyter i egen  SH-klasse, stående eller sittende i stol/rullestol med 
valgfri støtte. 
Rifle: Funksjonshemmede skyttere i klassene R-12, R-13 og R-14 skyter i de ordinære klassene etter samme regler som øvrige 
skyttere. Funksjonshemmede skyttere i R15-16 og R17-20 år skyter i egen  SH-klasse, stående eller sittende i stol/rullestol med 
valgfri støtte. 
 
Skytetider og antall prøveskudd (forberedelsestid):  
Skytetid er som hovedregel 40 min + 15 min forberedelsestid.  Unntak: R-15/16 og 17/20 Miniatyrrifle 30 skudd, 50 m, ¼-
match hvor skytetiden er 80 minutter. R17-20 Luftpistol 40 skudd er skytetiden 50 min og 15 min forberedelsestid. I finpistol 60 
skudd 25m klasse R17/20, må de ordinære skytetider følges, dvs. 5 min skytetid pr 5 skudd presisjon og 3 sek duellvisning pr. 
skudd i duellseriene. Sprintluft 10m pistol, all klasser, 5 prøveskudd på 2,5 minutter, 30 skudd på 15 minutter. NAIS pistol, 
prøveserie 150 sek, 2 serier à 150 sek, 2 serier duell (5 visninger à 3 sek), 1 serie à 20 sek, 1 serie à 10sek. Antall prøveskudd: 
Som hovedregel, et ubegrenset antall innenfor alle programmer og klasser. Unntak: Alle klasser i pistoløvelsene Sprintluft og 
NAIS, kun 5 prøveskudd. 
 
Skiver: Som hovedregler brukes de ordinære skivene i alle øvelser. Unntak: *Finpistol 30 skudd 25 m kan også skytes på 15 
meter, da på ”Coltskive” med samme poengkrav og skytestillinger som på 25m. Når det gjelder Finpistol 60 skudd 25 m kan også 
denne øvelsen skytes på 15 m baner på reduserte skiver – Coltskive under presisjonsskytingen og innstikk presisjon 25 m som 



duellskive. NAIS øvelsen skytes på duellskive. Sprintluft skytes på ISSF luft-duellskive, evt vanlig luftpistolskive. ISSF-luft duell 
skiver kan bestilles på forbundskontoret: nsf@skyting.no 
 
 

KLASSER/PROGRAM/KRAV 
Klasse Rifle  Pistol ***  Viltmål  Lerdue 

R-
17/20 

Luftrifle: 30 skudd 10 m 
Stående – krav 250 poeng 
Miniatyrrifle: 30 skudd 15 m 
Stående – krav 250 poeng 
Miniatyrrifle: 30 skudd 50 m 
Liggende – krav 260 poeng 
¼ - match, 10 ligg, 10 stå, 10 kne 
– krav 250 poeng 

Luftpistol: 40 skudd 10 m 
Stående – krav: 310 poeng 
Sprintluft: 30 skudd 10m 
Stående (se eget pkt under) 
Finpistol: 30 skudd 25 m* 
Stående – krav: 200 poeng 
(Skive 30 skudd finpistol: 
25m presisjonsskive) 
Finpistol: 60 skudd 25 m 
30 press + 30 duell 
Stående – krav: 480 poeng 
NAIS: 6 serier à 5 skudd 
Stående (se eget pkt under) 

 Skeet: 
Krav: 50% treff 
OL-Trap:  
Krav: 50% treff 
Nordisk Trap:  
Krav: 80% treff 

R-
15/16 

Luftrifle: 30 skudd 10 m 
Stående – krav 240 poeng 
Miniatyrrifle: 30 skudd 15 m 
Stående – krav 240 poeng 
Knestående – krav 260 poeng 
Miniatyrrifle: 30 skudd 50 m 
Liggende – krav: 240 poeng 
1/4-match, 10 ligg, 10 stå, 10 kne 
– krav: 240 poeng 

Luftpistol: 30 skudd 10 m 
Stående - krav: 180 poeng 
Sprintluft: 30 skudd 10m 
Stående beste eller fri 
Finpistol: 30 skudd 25 m 
Stående - krav: 190 poeng 
(Skive for finpistol: 
25m presisjonspistolskive)* 
NAIS: 6 serier à 5 skudd 
Stående beste eller fri 

Villsvin langsom  
20 sprang 10 m 
Krav: 110 poeng 
Villsvin langsom  
20 sprang 50 m 
Krav: 110 poeng 

Skeet: 
Krav: 45% treff 
OL-Trap:  
Krav: 45% treff 
Nordisk Trap:  
Krav: 75% treff 

R-14 Luftrifle: 30 skudd 10 m  
Sittende m/anlegg – krav 270 p 
Miniatyrrifle: 30 skudd 15 m 
Sittende m/anlegg – krav 270 p 
Liggende – krav 270 poeng 
Miniatyrrifle: 30 skudd 50 m 
Liggende m/anlegg – krav 260 p 

Luftpistol: 30 skudd 10 m 
Sittende m/anlegg, enhånds 
Krav: 240 poeng 
Sprintluft: 30 skudd 10m 
Stående beste eller fri 
Finpistol: 30 skudd 25 m* 
Sittende m/anlegg, enhånds 
Krav: 240 poeng 
NAIS: 6 serier à 5 skudd 
Stående beste eller fri 

Villsvin langsom 
Ferdigstilling  
10 sprang 10 m – krav 70 p  
Villsvin langsom 
Ferdigstilling 
10 sprang 50 m – krav 70 p 

Skeet: 
Krav: 40% treff 
OL-Trap:  
Krav: 40% treff 
Nordisk Trap:  
Krav: 70% treff 

R-13 Luftrifle: 30 skudd 10 m 
Sittende m/anlegg – krav 260 p 
Miniatyrrifle: 30 skudd 15 m 
Sittende m/anlegg – krav 260 p 
Liggende – krav 260 poeng 
Miniatyrrifle: 30 skudd 50 m 
Liggende m/anlegg – krav 250 p 

Luftpistol: 30 skudd 10 m 
Sittende m/anlegg, enhånds 
Krav: 220 poeng 
Sprintluft: 30 skudd 10m 
Sittende m/anlegg, enhånds 
Finpistol: 30 skudd 25 m* 
Sittende m/anlegg, enhånds 
Krav: 220 poeng 

Villsvin langsom 
Ferdigstilling 
10 sprang 10 m – krav 60 p 
Villsvin langsom 
Ferdigstilling 
10 sprang 50 m – krav 60 p 

Skeet: ** 
Krav: 40% treff 
OL-Trap: **  
Krav: 40% treff 
Nordisk Trap: **  
Krav: 65% treff 

R-12 Luftrifle: 30 skudd 10 m 
Sittende m/anlegg – krav 250 p 
Miniatyrrifle: 30 skudd 15 m 
Sittende m/anlegg – krav 250 p 
Liggende m/anlegg – krav 250 p 
Miniatyrrifle: 30 skudd 50 m 
Liggende m/anlegg – krav 240 p 

Luftpistol: 30 skudd 10 m 
Sittende m/anlegg, tohånds 
Krav: 190 poeng 
Sprintluft: 30 skudd 10m 
Sittende m/anlegg, tohånds 
Finpistol: 30 skudd 25 m* 
Sittende m/anlegg, tohånds 
Krav: 210 poeng 

Villsvin langsom  
Ferdigstilling  
10 sprang 10 m – krav 40 p 
Villsvin langsom 
Ferdigstilling  
10 sprang 50 m – krav 40 p 

Skeet: ** 
Krav: 35% treff 
OL-Trap: **  
Krav: 35% treff 
Nordisk Trap:  ** 
Krav: 60% treff 

Åpen 
rekrutt 

Luftrifle: 30 skudd 10 m 
Sittende m/anlegg – krav 250 p 
Miniatyrrifle: 30 skudd 15 m 
Sittende m/anlegg – krav 250 p 
Liggende m/anlegg – krav 250 p 
Miniatyrrifle: 30 skudd 50 m 
Liggende m/anlegg – krav 240 p  

Luftpistol: 30 skudd 10 m 
Sittende m/anlegg, tohånds 
Krav: 190 poeng 
Sprintluft: 30 skudd 10m 
Sittende m/anlegg, tohånds 
Finpistol: 30 skudd 25 m* 
Sittende m/anlegg, tohånds 
Krav: 210 poeng 

Villsvin langsom  
Ferdigstilling  
10 sprang 10 m – krav 40 p 
Villsvin langsom 
Ferdigstilling  
10 sprang 50 m – krav 40 p 

Skeet: ** 
Krav: 35% treff 
OL-Trap: **  
Krav: 35% treff 
Nordisk Trap:  ** 
Krav: 60% treff 

 
**Skeet: Klasse Åpen rekrutt, R12 og R13 kan skytes med montert hagle. 



Skytestillinger: Som hovedregel er skytestilling for hver øvelse og klasse beskrevet i tabellen over. Merk: ***Alle stående 
skyting med pistol er enhånds, med unntak for øvelsene Sprintluft og NAIS hvor klasse R14, R15-16 kan skyte stående begge 
hender.    
 
 
 

BESKIVELSER AV SKYTESTILLINGER 
 Sittende skytestilling pistol 

Det er kun "Norma-stødet" eller lignende støtter i form og fasthet som er godkjent som støtte til sittende skyting med 
anlegg for pistol. 
* Støtten legges på skytebenk/bord foran skytteren med den korteste skråsiden mot skytteren. 
* Den nærmeste kanten av skytebenk/bord skal plasseres 10cm foran 10m standplasslinjen. 
* Skytteren holder våpenet i henhold til gjeldende stilling i aktuell rekrutt (ungdoms) klasse. 
* Skjeftet skal plasseres foran spissen på skråsidene (på den lengste siden). 
* Våpenet skal bare ha støtte på ett punkt og det er skjeftet. Bare hånden/hender som holder våpenet kan berøre 
skytestøtten. 
* Stolen trenger ikke å stå bak standplasslinja, men verken armer eller overkropp skal ikke berøre skytebenk/bord under 
skyting. 
* Det er ikke tillatt å hvile ledig arm på eller bak evt. stolrygg, men den kan støttes mot evt. forkant av stolrygg. 

 
 Sittende skytestilling rifle. 
 *Gjeldende regler for ISSF/NSF skal følges så langt det er dekkende. 
 *Under skytingen skal skytteren gripe om forskjeftet med venstre hånd foran avtrekkerbøylen uten å berøre støtten.  
 *Kolben skal ikke berøre bordet. 
 *Skytteren kan sitte bakoverlent mot ev. stolrygg, eller foroverlent over bordet. Venstre albue kan hvile på bordplaten. 

Alternativt kan venstre underarm hvile mot kanten av bordplaten. 
*Det er ikke tillatt å hvile høyre arm på eller bak evt. stolrygg. Høyre albue og arm skal være fri fra bordet, men kan 

støttes mot evt. forkant av stolrygg. 
 *For venstrehendte skyttere gjelder reglene speilvendt. 
 *Det er for sittende anleggsstilling ikke tillatt å bære spesiell skytebekledning, vanlige inne/uteklær er tillatt.  
 
 Stående skytestilling rifle. 
 *Skytteren skal stå fritt, med begge føtter på standplassen eller på den tynne delen av skytematten, uten noen annen støtte. 

 *Riflen skal holdes med begge hender mot en skulder, kinnet og den delen av brystet som er nærmest høyre skulder og 
høyre del av brystet. Riflen må likevel ikke støttes av jakken eller brystet utenom høyre skulder og høyre del av brystet. 
*Venstre overarm og albue kan støttes mot brystet eller hoften. 
*I fririfleøvelsene kan håndstøtte brukes. 
*I stående skytestilling er bruk av rem forbudt. 

 
SPRINTLUFT 

• Det skytes med luftpistol enkeltskudd. 
• 5 prøveskudd på 2,5 minutter, deretter 30 skudd på 15 minutter. 
• Det er ikke lov å lade pistol før skytetiden har startet. 
• Skytestilling: Stående enhånds for klasse R17 -20. Stående beste eller stående fri for klasse R15-16 og R14. Sittende 

skytestilling for R13 og R12.  
• Det skytes på ISSF luft-duellskive, evt. vanlig luftpistolskive (ISSF luft-duellskiver kan skaffes via forbundskontoret) 

 
NAIS 

• Skytingen gjennomføres etter dagens NAIS-reglement, bortsett fra skytestillingen: det tillates stående begge hender. 
• NAIS er: 

en prøveserie på 5 skudd på en visning på 150 sek., 2 serier à 5 skudd på 150 sek visning, 2 duell-serier (5 visninger à 
3 sek pr serie), 5 skudd på en 20 sekunder serie og 5 skudd på en 10 sekunder. Alle serier skytes på duellskive. 

• Øvelsen skal skytes bare stående. 
 

Øvelsene sprintluft og NAIS er et nytt tilbud til rekrutter som er tenkt å være kortere, lettere og vil skille mindre 
mellom skytterne. Det er ikke satt noe poengkrav ennå, det vil komme når det har kommet inn resultater for en 
sesong og en vil da også se interessen for øvelsene. 

 


