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NSSF Teknisk komité 

Mandat 

• Nasjonale konkurranseformer- og regler 

• Arrangementsutvikling 

• TD-utvikling 

 

Medlemmer i TK: 

•  Jarle Tvinnereim (leder) 

•  Johnny Rognstad 

•  Gjermund Hol 

•  Trine Besseberg 

•  Heidi Hjemli 

•  Arnstein Sørbøen 

•  Roar Nilsen (sekretær) 
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Agenda 

- Aktuelle tema 

- Gjennomgang endringer nasjonale konkurranseregler 

- Tema: 
- Funksjonshemmedes deltakelse i skiskyting 

- NM jaktstart og NM fellesstart senior, turnus  

- Anlegg, sertifisering/lisensordning nasjonale anlegg 

- Anleggsregistrering, Klif 

- Sesongstart Sjusjøen 
 



Nordreisa I.L. ønsker at en annen arrangør overtar jr. NM 2015 på 

grunn av utfordringer med utviding av anlegg. 
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Ny utlysing jr. NM 2015 

Styret har vedtatt ny åpen utlysing for hele landet. 

Lag som søker sender søknad til kretsen innen 1. juli. 

Kretsene videresender søknad med prioritering til forbundet 

innen 1. august.  



• Arrangørhandbok 

 

• Salting 

 

• Arenaproduksjon 

 

• Megalink 
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Arrangement 



1.- 2. november på Rica Hotel Gardermoen 

 

Obligatorisk for alle som skal arrangere NM, NC, HL og Bendit 

 

Møte mellom TDer og arrangører 
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Arrangørkonferanse 2013 



Årshjul 

 

1. Innspill til endringer i regelverk sendes skriftlig til NSSF/TK 

2. TK samler opp innspill, og går gjennom en del av disse på TD2-

samlingen i april 

3. TK behandler innspill og gjør vedtak der TK har beslutningsmyndighet 

4. Innstiller til styret i saker der TK ikke har beslutningsmyndighet. 

5. Vedtak gjøres senest i juni 

6. Endringer gjøres gjeldende fra 1.juli. I OL-sesongene der IBU har 

kongress vil endringene normalt gjelde fra 1. oktober.  
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Innspill til og evaluering av regler 



Supersprint 

Strafferunder for alle klasser (slutt på å ta ut løpere) 

 

Retningslinjer for supersprint tas inn i reglement 

 

Innskyting før finaler tas bort 

8 



1.5 INNBYDELSE OG PÅMELDING 
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1.5.1.1 Påmelding, startkontingent  

 

Påmeldingsfrist 3 dager før første konkurransedag i arrangementet 

 



8.5 SIKKERHETSREGLER 

8.5.2.1 Sikkerhetskontroll på skytebanen etter skyting  
 

Språkvask 

 

Bedre strukturert 

 

Ingen regelendring 
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Premiering 

12.7.2 / 13.5 NM / NC  
 

Minimumsverdi på premier minst 50 % av startkontingenten på NM og NC.   
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Litt av hvert 

- Avtrekkskontroll som før, presisere stikkprøver 

- Skyteplassene skal fra standplass og fram til skivene atskilles 
med 7 T-staker på NM, NC, HL og Bendit 

- Rulleskiskyting: Løper som kommer til start uten godkjent 
hjelm/ikke har hjelm, skal kunne få leie hjelm til kr. 200 per start.  

- Utenlandske utøvere får ikke delta i NM øvelser med 
deltakerbegrensinger.  

- Litt feilretting (eks. Mix-stafett rettes til 1 kvinne og 2 menn i tabell)  

 

- Arrangørhandbok: 
- System for akkrediteringsvester 

- Veiledende prislister smøreboder, parkering etc. 

- Gjennomføring av seremoni og premieutdelinger (mal) 

- Deling av standplass klasse K19 / K20-21 
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SIKKERHETSBESTEMMELSER 

Sikkerhetspakke 

 

Sikkerhetsbestemmelser på nett er oppdatert 
 

Ny våpenlov forventes vedtatt høst 2014/vår 2015 
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Jaktstart/Fellesstart - NM senior  

Har vært opp ”arrangør å bestemme type renn. 

Skal vi ha en fast ordning med annethvert år ? 

Pkt. 13.2: I dag er det 60 løpere som får starte i jaktstart, 

alle i  fellesstart utenom NC-finaler. Bør ”alle få gå” ? 



Funksjonshemmedes deltakelse i 

skiskytterrenn 

Søknad om adgang til å få gå i yngre klasser. En utøver som er 

seint utviklet og har trent lite skiskyting ønsker å få gå i yngre 

klasse enn den han tilhører. 

Hvordan legge forholdene til rette for funksjonshemmedes 

deltakelse i skiskyting? 

- lokale renn 

- landsrenn 

Uoffisielt NM for funksjonshemmede under Ridderrennet ? 


