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HVORFOR C-LISENS?

• Sikre gode anlegg i hele SkiskytterNorge

• Sikre gode fasiliteter for arrangører, løpere, ledere og publikum

- Enklere gjennomføring av arrangementene

- Større forutsigbarhet for TD, løpere, ledere

- Øke kvalitet og opplevelse på arrangementer

• Forenkle søknadsprosessen ifm. tildeling arrangement

• Utvikle våre anlegg i takt med endring i krav

• Anlegg som skal arrangere HL, NC og NM må ha C-lisens

- Arrangører som ikke har C-lisens må evt. få disp. en periode
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FREMDRIFT C-LISENS

• Kriterier besluttes av styret, 13.nov 2016
- Må krav, bestemme nivå

- Bør krav, bestemme nivå

• Evt. innhenting av oppdaterte opplysninger fra anleggseierne

• Teknisk Komite godkjenner anlegg, Q1 2017
- Evt. frister for utbedringer (bør krav) settes ifm. godkjenningen

• Lisensen gjelder for 5 år

• C-lisens kravet gjelder da for søkere på arrangement f.o.m. sesongen 2017-18

• Anleggsveiledere (sommer/vinter) må oppdateres ihht. C-lisens krav. (ila Q2 
2017)

• Anleggsrådgivere oppdateres i forhold til «nye» krav

Link til foreslåtte krav (mal)
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C lisens søknadsskjema mal okt 20161028.docx


CASE FOR DISKUSJON

• Johannes T.Bøe NM Rulleskiskyting, disk på sprint grunnet feil rekkefølge sløyfer – fikk gå på søndag
– Hvorfor/danner dette presedens?

- Bør vi ha like sløyfer på alle runder, her praktiseres litt forskjellig. Er en utfordring for løper å huske 
rekkefølge.

• Sluttstykke; ikke lov å røre før du er på matta, klarer vi å kontrollere dette?

• Sikkerhet; 
- Våpenkontroll/visitas/avtrekkskontroll

- Før konkurransen (Avtrekk/reklame/etc.) (Klubbene må ta en kveld eller to iløpet av sesongen hvor de 
sjekker alle våpen. Det er for mange våpen som har for lite antall gram)

- Etter innskyting på skive 1, hva hvis det er tomhylse i kammer/ladde magasin i holder?) tomhylse gir 
anledning til at arrangør gir tilsnakk til utøver, muntlig advarsel. 

- Ved start (Omdiskutert om sluttstykket skal åpnes for sjekk/lukkes) praksis her er at funksjonær skal dra 
sluttstykket ned, og kun lukke det hvis utøveren vil det

- Ved innkomst/løpere som har brutt

• Utøver A og B har skutt en gang. Utøver A er på vei ut av strafferunde, utøver B er på vei inn i 
strafferunde – hvem har vikeplikt? 

• Fellesstart andre skyting. Skytebanesjef står bortenfor skive 30 og tildeler skiver, Utøver A får tildelt 
skive 18, men der ligger løper B som fikk tildelt skive 17.

- Hva må løper A gjøre?

- Får det noe konsekvens for løper B?

• Ansvar mellom TD/Jury/Arr.konsulent og evt.sanksjonsutvalg.
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